ΝΟΜΟΣ 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011)
Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1
Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια
1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.». (Ταμείο). Το Ταμείο έχει σκοπό:
α) Την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του
Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο
ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ., όπως ορίζεται στην παρ. 1 του
άρθρου 5, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις
πλήρους διαφάνειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα
περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες
διατάξεις.
β) Την ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο
«Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» (Πρόγραμμα) του
ν.4799/2021 (Α’ 78), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5Β, τη
διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της
εκτέλεσης των έργων που ανατίθενται στο πλαίσιο αυτών.
Κατά την επιδίωξη του σκοπού του Ταμείου λαμβάνεται μέριμνα για τη συμβολή
του στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των 17
Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(SDGs).
2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του
δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του
επόμενου άρθρου.
3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,
σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία
των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν
εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες των οποίων το μετοχικό
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, οι διατάξεις που
διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων
ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Στο μέτρο που το ΤΑΙΠΕΔ κριθεί ότι αποτελεί Φορέα Γενικής Κυβέρνησης,
εφαρμόζει τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 202 του νόμου για την ίδρυση της
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. οι διατάξεις του ν.
4270/2014, και τα κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα
και υπουργικές αποφάσεις αναφορικά με την υποβολή δημοσιονομικών
αναφορών, εφαρμόζονται, μόνο ως προς την υποβολή: α) ετήσιου
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προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη διάρκεια του
έτους (προϋπολογιστικά), β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και
χρηματοδότησης (απολογιστικά), γ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων
(απολογιστικά) και δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά σε
μηνιαία βάση, ετήσια μεγέθη).
4. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
5. Το Ταμείο εδρεύει σε δήμο του Νομού Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το
Καταστατικό του.
6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου του Ταμείου
η διάρκειά του μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του δεν έχει επιτευχθεί.

Άρθρο 2
Κεφάλαιο - Περιουσία – Έσοδα - Διάθεση εσόδων
1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου είναι τριάντα εκατομμύρια (30.000.000)
ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται
ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις
(3) δόσεις. Η πρώτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέσα
σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η δεύτερη δόση,
ποσού 10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου
2011 και η τρίτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι
την 30ή Δεκεμβρίου 2011.
2. Οι μετοχές του Ταμείου είναι αμεταβίβαστες.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου του Ταμείου το
μετοχικό του κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μέσω της έκδοσης ονομαστικών
μετοχών τις οποίες αναλαμβάνει εξ` ολοκλήρου η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
και Περιουσίας Α.Ε.
4. Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα:
α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 του άρθρου 6Α του ν.
2362/1995 (Α` 247), καθώς και κάθε επόμενου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής που εκδίδεται δυνάμει του εν λόγω άρθρου.
β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, εμπράγματα δικαιώματα, δικαιώματα
διαχείρισης και εκμετάλλευσης, αποκλειστικής ή μη, κεκτημένα οικονομικά
συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και
εκμετάλλευσης υποδομών, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα
Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012 - 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995, καθώς και κάθε
επόμενου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής που εκδίδεται
δυνάμει του εν λόγω άρθρου, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου,
σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει
εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ..
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γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο
Πρόγραμμα
Αποκρατικοποιήσεων
του
Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995, καθώς
και κάθε επόμενου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής που
εκδίδεται δυνάμει του εν λόγω άρθρου, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του
Δημόσιου, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα ακίνητα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α`, β` και γ` της προηγούμενης παραγράφου
μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που
προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α` 212).
Με όμοια απόφαση μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών ή άλλο
μέλος της Δ.Ε.Α.Α. να προβαίνει στις αναγκαίες δικαιοπραξίες ή υλικές πράξεις
προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.
Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται και να περιέρχονται
στο Ταμείο χωρίς Αντάλλαγμα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του
προηγούμενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε μία από
τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων της προηγούμενης
παραγράφου. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματος
του επί αυτών από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων και προκειμένου για τη
μεταβίβαση στο Ταμείο της κυριότητας, νομής και κατοχής ακινήτων, στη Δ.Ε.Α.Α.
συμμετέχει αντί του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Υπουργός
στη διαχειριστική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο που
μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο Ταμείο.
Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο διενεργείται με βάση τις
προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του
άρθρου 6Α του ν. 2362/1995 και σε χρόνο που επιτρέπει την αξιοποίηση τους
σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης που προβλέπεται στην
παράγραφο 10.
Επίσης το Ταμείο μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στον καθ`
ύλην αρμόδιο Υπουργό νομοθετικές ρυθμίσεις προς το σκοπό επιτάχυνσης και
βελτιστοποίησης του έργου του Ταμείου, αιτιολογώντας αυτές ειδικά και
εμπεριστατωμένα.
6. Μετά από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της
Δ.Ε.Α.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 5 για τη μεταβίβαση και περιέλευση στο
Ταμείο της κυριότητας ή άλλου εμπράγματος δικαιώματος επί ακινήτου,
εκδίδεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, στην οποία
περιλαμβάνονται η ταυτότητα του ακινήτου και το δικαίωμα του Ταμείου επ’
αυτού, με μνεία της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. για τη μεταβίβαση του δικαιώματος
αυτού στο Ταμείο.
Η απόφαση καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της
περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου αυτό
λειτουργεί.
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7. Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να
αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ` οιονδήποτε τρόπο.
Από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την παραχώρηση του δικαιώματος στο
Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη διοίκηση και
διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ του νόμου εντολοδόχος του
Ταμείου, χωρίς αμοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί κατάλληλο για τον προορισμό
του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σε αυτόν από το Ταμείο
και εξακολουθεί να βαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση
και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντολής του Α.Κ., με εξαίρεση τα
άρθρα 719, 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα.
Η εντολή λύνεται με την αξιοποίηση του πράγματος ή του δικαιώματος από το
Ταμείο, μπορεί δε να ανακαλείται ή να τροποποιείται ελεύθερα οποτεδήποτε, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η οποία ισχύει από την
κοινοποίηση της στον εντολοδόχο.
9. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, που ανήκουν κατά κυριότητα
στο Ταμείο ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου,
άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, μπορεί να καταγγέλλονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ή της εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης. Η καταγγελία επιφέρει τη λύση της μίσθωσης ή τη λήξη της
παραχώρησης δύο (2) μήνες από την επίδοση της στο μισθωτή ή σε εκείνον στον
οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο. Για την πρόωρη λύση των μισθώσεων οφείλεται
αποζημίωση ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα.
Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για περιουσιακά στοιχεία επί των
οποίων το Ταμείο έχει δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και
εκμετάλλευσης, δυνάμει σχετικών αποφάσεων της ΔΕΑΑ που εκδίδονται κατά την
παρ. 2 του άρθρου 5. Αν ο μισθωτής ή παραχωρησιούχος του οποίου η συμβατική
σχέση έχει καταγγελθεί αρνείται την απόδοση της κατοχής, μπορεί να ζητηθεί η
απόδοση της κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.1539/1938. Η
σχετική αίτηση προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών υποβάλλεται είτε από το Ταμείο
είτε από τον προηγούμενο, κατά την έννοια της παραγράφου 7, δικαιούχο του
περιουσιακού στοιχείου. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των
προηγούμενων εδαφίων, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών διατάσσει την απόδοση
στον προηγούμενο δικαιούχο, καθώς και χρηματική ποινή έως χίλια (1.000) ευρώ
για κάθε ημέρα καθυστέρησης απόδοσης του ακινήτου ή έως εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ για κάθε μελλοντική αμφισβήτηση ή διατάραξης της κατοχής. Για
τις ανάγκες εφαρμογής της διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, το
Ταμείο και ο προηγούμενος δικαιούχος θεωρούνται κάτοχοι και νομείς μετά την
παρέλευση της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών και η
άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση. Η ανωτέρω διαδικασία
εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία, επί
των οποίων το Ταμείο έχει δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και
εκμετάλλευσης, κατέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, αυθαίρετα. Εκατέρωθεν
συμβατικές ή αδικοπρακτικές αξιώσεις λόγω της κατοχής των πιο πάνω ακινήτων,
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δεν κωλύουν τη διαδικασία αποβολής κατά τα ανωτέρω, ούτε η άσκηση τους
αποτελεί λόγο αναστολής αυτής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 22 του ν. 1539/1938, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τα
προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου.
Ειδικά στην περίπτωση λιμένων ή τουριστικών λιμένων ο παραχωρησιούχος
υπεισέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των
αντισυμβαλλομένων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμβατικών όρων που
αποκλείουν ή περιορίζουν την υπεισέλευση αυτή, στα συμβατικά δικαιώματα και
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες συμβάσεις που αφορούν στη
λειτουργία των λιμένων ή τουριστικών λιμένων, καθώς και στα κινητά και ακίνητα
εντός της χερσαίας ή θαλάσσιας ζώνης αυτών που σχετίζονται με τη λειτουργία
τους. Για το αντιτάξιμο της υπεισέλευσης αυτής έναντι τρίτων, δεν απαιτείται
αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεση τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του
π.δ. 86/1979 οι ανωτέρω συμβάσεις δύνανται να καταγγέλλονται από τον
παραχωρησιούχο με επίδοση από δικαστικό επιμελητή προειδοποίησης δύο
μηνών ή συντομότερης, όταν προβλέπεται τέτοια από το νόμο ή έχει συμβατικά
μεταξύ των εν λόγω μερών συμφωνηθεί. Ο αντισυμβαλλόμενος για την πρόωρη
καταγγελία της σύμβασης έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως έναντι μόνο
του Δημοσίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) μηνιαία μισθώματα
ή το 1/4 του ετήσιου συμβατικού ανταλλάγματος.
10. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου και των εταιρειών των οποίων το
μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο
αξιοποιούνται σύμφωνα με επιχειρησιακό πρόγραμμα (Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αξιοποίησης - Ε.Π.Α.), που περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους
στόχους, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη
του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 4. Για την κατάρτιση του Ε.Π.Α., λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του άρθρου 6Α του ν.
2362/1995.
11. α) Για τους σκοπούς της μεταβίβασης και περιέλευσης στο Ταμείο της
κυριότητας ή άλλου εμπράγματος δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου επί των
ακινήτων της παραγράφου 4, τα Υποθηκοφυλακεία της περιφέρειας του ακινήτου
ή τα οικεία Κτηματολογικά Γραφεία, όπου αυτά λειτουργούν, οφείλουν να
χορηγούν ατελώς πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων, καθώς
και πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κτηματολογικά φύλλα,
από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο,
για τα εγγραπτέα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν σχετικής
αιτήσεως που δύναται να υποβάλει, το Ταμείο είτε το ίδιο είτε δια της Εταιρείας
Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), ιδίως στις περιπτώσεις των προς μεταβίβαση
στο Ταμείο ακινήτων, τα οποία εκ του νόμου υπάγονται στη διοίκηση και
διαχείριση της τελευταίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής πάγιων τελών ή
αναλογικών δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, καθώς και τελών και λοιπών
δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998, ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο, σύμφωνα με την
παράγραφο 5, καθώς και η μεταγραφή της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, απαλλάσσονται
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από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το
κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα του Ταμείου, του
φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους,
εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ.,
Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων,
δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών
υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και των παραγράφων 1 και 3 έως
και 6 του άρθρου 10 του ν. 3049/2002 (Α` 212) εφαρμόζονται και για τις
δικαιοπραξίες που καταρτίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του
παρόντος νόμου.
β. Κατ` εξαίρεση για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και εγγράφων που
καταρτίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου και
εφόσον το Ταμείο είναι συμβαλλόμενο είτε για τον εαυτό του ατομικά είτε ως
εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου, καταβάλλονται στους συμβολαιογράφους
τα μειωμένα δικαιώματα του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3156/2003 (Α` 157).
γ. Για τη μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων των
ανωτέρω δικαιοπραξιών της περίπτωση β` καταβάλλονται στους μεν έμμισθους
υποθηκοφύλακες μόνο πάγια δικαιώματα εκατό (100) ευρώ, στους δε άμισθους
υποθηκοφύλακες τα δικαιώματα αυτά περιορίζονται στο 1/20 των
επιβαλλομένων από τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να υπερβούν το
ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, εφόσον υπολογίζονται
αναλογικά ή το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση,
αποκλεισμένης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης ή τέλους. Το ίδιο ισχύει και για
την καταχώρηση των δικαιοπραξιών της περίπτωση β` στα κτηματολογικά φύλλα
των οικείων κτηματολογικών γραφείων. Σε περίπτωση που εφαρμόζονται και οι
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 325/1976, όπως ισχύει, (Α` 125), τα παραπάνω
δικαιώματα υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων
περιορίζονται στο ύψος που αναφέρει η εν λόγω διάταξη. Μη συμμόρφωση με
την παρούσα από υποθηκοφύλακες ή προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων,
εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων, συνιστά παράβαση καθήκοντος, κατ` άρθρο
259 του Ποινικού Κώδικα. Το εν λόγω αδίκημα τελείται με την άρνηση της
μεταγραφής ή καταχώρισης και διαρκεί έως την οριστική μεταγραφή ή
καταχώριση από τον αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του
κτηματολογικού γραφείου.
12. Από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην
παράγραφο 5, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και
κατοχή του Ταμείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν δικαιώματα
του επί του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο, ο τρίτος έχει
αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι μόνον του Δημοσίου, με την
επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 8 και 9.
Τα ανωτέρω εδάφια ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση μεταβίβασης στο
Ταμείο του δικαιώματος παραχώρησης χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης
περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.
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13. Το Ταμείο και οι εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ
ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, απολαμβάνουν όλων των διοικητικών,
οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού, δικαίου
προνομίων και ατελειών του Δημοσίου και για την προσωρινή ρύθμιση των
διαφορών που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων τους
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. της 22.4/16.5/1926 και του
άρθρου 22 του α.ν. 1539/1938 (Α` 488).
14. Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών
του στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξη
του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.
4063/2012 (Α` 71) με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους», αφού αφαιρεθούν
λειτουργικά έξοδα και διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση των
περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην
απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παραγράφου 16, και
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.
15. Το τίμημα που προέρχεται από την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου που
μεταβιβάζεται στο Ταμείο από δημόσια επιχείρηση, καθώς και το τίμημα που
εισπράττει εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα
ή έμμεσα, στο Ταμείο, μεταφέρεται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την είσπραξη
του στον ειδικό λογαριασμό της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με όσα
ειδικότερα ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της
επόμενης παραγράφου.
16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη
του Ταμείου και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών,
καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος προσδιορισμού και λογιστικής αποτύπωσης
των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το
τίμημα σύμφωνα με την παράγραφο 14, ο ειδικότερος τρόπος λογιστικής
αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, η
ειδικότερη διαδικασία μεταφοράς του τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό, η
ειδικότερη διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς του τιμήματος, όταν αυτό
προέρχεται από αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δημόσιας επιχείρησης ή
εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή
έμμεσα, στο Ταμείο και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των δύο
προηγούμενων παραγράφων. Με την ίδια απόφαση δύναται, επίσης, να
καθορίζεται το ανώτερο ποσοστό επί του εισπραχθέντος τιμήματος, κατά το οποίο
αφαιρούνται δαπάνες για έργα που η ολοκλήρωσή τους δεν κατέστη εφικτή ή για
έργα που είναι ακόμα σε εξέλιξη, η ειδικότερη διαδικασία τεκμηρίωσης για τη
συνδρομή των ανωτέρω περιστάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
17. Έσοδα του Ταμείου είναι:
α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που
μεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτό.
β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω
περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.
γ. Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις
ανάγκες του και τις ανάγκες παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων που
συνάπτει το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 5.
7

δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
18. Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για:
α) Την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.
β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του.
γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.
δ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση
του σκοπού του.
Κατ` εξαίρεση, τα έσοδα από μερίσματα επί των κερδών της εκάστοτε τελευταίας
χρήσεως δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που εισπράττει το Ταμείο,
αποτελούν έσοδα του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, μέχρι την αξιοποίηση
των μετοχών των παραπάνω επιχειρήσεων και οργανισμών, και μεταφέρονται, το
αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξη τους, σε πίστωση του
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου No 242703/7 «Έσοδα Δημοσίου εξ
εισπράξεων μερισματαποδείξεων του Δημοσίου». Τα μερίσματα που τυχόν
διανέμονται από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, καθώς και το προϊόν τυχόν
μείωσης μετοχικού κεφαλαίου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που
εισπράττει το Ταμείο αποδίδονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο
14 στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012
(Α`71) με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την
εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Άρθρο 3
Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Διαχείριση - Καταστατικό
1. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), καθώς και ο αριθμός
των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Ταμείου καθορίζεται με το
Καταστατικό της Εταιρείας, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Ταμείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται για θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί
να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Προσωρινά και μέχρι τον διορισμό
νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 82 του
ν. 4548/2018 (Α’ 104), περί ελλιπών διοικητικών συμβουλίων.
1α. Το ανώτατο όργανο του Ταμείου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). Η Γενική
Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για θέματα τα οποία,
σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, υπάγονται στην
αποκλειστική αρμοδιότητά της και δύναται να αποφασίζει για κάθε εταιρική
υπόθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών.
2. ***Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 103 του Ν.4804/2021 (ΦΕΚ Α 90/5.6.2021)
3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους,
επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, με
υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, αναδιοργάνωση
και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού
τομέα ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας τους επιτρέπεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία λαμβάνεται με σύμφωνη
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γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και
Περιουσίας Α.Ε..
4. Με το Καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ότι ένα (1) μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι εκτελεστικό και να καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα του.
5. ***Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 103 του Ν.4804/2021 (ΦΕΚ Α 90/5.6.2021)
6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ταμείου,
διευθύνει το έργο του και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια
του Καταστατικού και των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του, προς
αντιμετώπιση των καθημερινών θεμάτων διοίκησης του Ταμείου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες του
ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου:
α) Επιμελείται και συντονίζει την υλοποίηση του ΕΠΑ.
β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που
απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Ταμείου και για την
κατάστρωση του σχεδιασμού της δράσης του.
γ) Καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις με αντικείμενο μέχρι το ποσό που ορίζεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Προσλαμβάνει και αποφασίζει για τα θέματα του προσωπικού του Ταμείου,
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Προσωπικού.
στ) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του
προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, την κατάρτιση
των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισμών προσωπικού,
οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του.
Αν κενωθεί η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί
προσωρινά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου για
περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
7. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση
του Ταμείου, στην αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων και
γενικά στην πραγμάτωση του σκοπού του, με εξαίρεση τα θέματα που σύμφωνα
με τις προηγούμενες διατάξεις ανήκουν στις αρμοδιότητες του Προέδρου ή του
Διευθύνοντος Συμβούλου και τα θέματα επί των οποίων η αποκλειστική
αρμοδιότητα ανήκει, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή του
Καταστατικού, στη γενική συνέλευση του μετόχου.
8. *** Η παρ.8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 214 παρ.2 Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α 94/27.5.2016.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920
Καταστατικό του Ταμείου, με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα που
προβλέπονται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία, που δεν
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Το Καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών που τηρείται
στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
μοναδικού μετόχου του Ταμείου.
10. Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου και ο ετήσιος
ισολογισμός και απολογισμός του κατατίθενται, ελεγμένοι από ορκωτούς
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ελεγκτές, από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή και συζητούνται στην
Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής. Οι εξαμηνιαίες
οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου και ο ετήσιος ισολογισμός και απολογισμός
του εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του μετόχου του Ταμείου, η οποία
απαλλάσσει το Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του κ.ν. 2190/1920.
Το Ταμείο συντάσσει, επίσης, τριμηνιαίες αναφορές επί των δραστηριοτήτων και
των οικονομικών καταστάσεών του, που περιλαμβάνουν αναλυτική κατάσταση
του συνόλου των εσόδων και καταστάσεις ταμειακών ροών και οικονομικής θέσης
και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του εντός 60 ημερών από το τέλος κάθε
τριμήνου.
Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (Α` 18)
δεν εφαρμόζονται για το Ταμείο». Οι διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α`247), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τα κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα
προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις αναφορικά με την υποβολή
δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται στο Ταμείο μόνο ως προς την
υποβολή: α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του
κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης
προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά), γ) μηνιαίων μισθολογικών
στοιχείων (απολογιστικά) και δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων
(απολογιστικά σε μηνιαία βάση, ετήσια μεγέθη).
11. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου παρίστανται ως
παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύο (2) εκπρόσωποι που προτείνονται από
τα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι
ενημερώνονται πλήρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μπορούν να
ζητούν εγγράφως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε πληροφορία επί θεμάτων
που αφορούν τη λειτουργία του Ταμείου, το οποίο υποχρεούται να τις παρέχει
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Οι εκπρόσωποι υπέχουν υποχρεώσεις εχεμύθειας,
σύμφωνα με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας, απορρήτου και σύγκρουσης
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο
προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
12. Η περίπτωση α` της παραγράφου 12 καταργείται από την έναρξη ισχύος του Εσωτερικού Κανονισμού της
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.. (άρθρο 214 παρ.3 Ν.4389/2016,ΦΕΚ Α 94/27.5.2016).

β. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν κατά τη
διάρκεια της θητείας τους να διέπονται από το ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό
καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής
περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν αμέσως πριν το διορισμό τους, θεωρούμενοι
για την ασφάλιση τους ως έμμισθοι, ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος
υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ισχύς της
οποίας μπορεί να ανατρέχει στην ημερομηνία διορισμού των άνω μελών,
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παρακράτηση και καταβολή των
σχετικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, απαλλασσόμενων από πρόσθετα
τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν
εντός έξι μηνών από την έκδοση της άνω απόφασης.
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13.

Οι παράγραφοι 13 έως 17 του άρθρου 3 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του Εσωτερικού
Κανονισμού της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.. (άρθρο 214 παρ.3 Ν.4389/2016, ΦΕΚ
Α 94/27.5.2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο παρ.6 Ν.4393/2016, ΦΕΚ Α 106/6.6.2016).

Άρθρο 4
Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
1. Στο Ταμείο συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.). Το Σ.Ε.
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, για θητεία τριών
(3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Τα μέλη του Σ.Ε.
είναι πρόσωπα εγνωσμένου διεθνούς κύρους που διακρίνονται για την
επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στον τεχνικό,
οικονομικό ή νομικό τομέα. Τρία (3) από τα επτά (7) μέλη του Σ.Ε. υποδεικνύονται
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου για τοποθέτηση, από τους εκπροσώπους
που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 3.
2. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί υποχρεωτικά:
α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 και στην
παράγραφο 4 του άρθρου 5.
β) Στις συμβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του
Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου,
άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, καθώς και στις συμβάσεις που είναι απαραίτητες
για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, εφόσον για τις τελευταίες απαιτείται
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και
γ) Για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για
γνωμοδότηση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
3. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί μέσα σε εύλογη προθεσμία που
τάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση της οποίας προβλέπεται η
προηγούμενη υποχρεωτική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων
είναι απολύτως άκυρη, αν εκδοθεί χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή.
4. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μπορεί να εισηγείται προς το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ταμείου τη λήψη μέτρων που κρίνει κατάλληλα για την επίτευξη
των σκοπών του Ταμείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στο Σ.Ε. κάθε στοιχείο
ή πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Άρθρο 5
Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
1. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου διενεργείται με κάθε
πρόσφορο τρόπο και κατά προτίμηση, με:
α) Πώληση.
β) Σύσταση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων
δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί δικαιώματος
οποιασδήποτε φύσης.
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γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης
επί αυτών..
δ) Εκμίσθωση.
ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης τους.
στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων.
ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στη συνέχεια πώληση των μετοχών
που προκύπτουν.
η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα
τους, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 14 του ν. 3156/2003.
θ) Έκδοση τίτλων ανταλλαξίμων με μετοχές που ανήκουν στην κυριότητα του
Ταμείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου
Εμπειρογνωμόνων αποφασίζει για την ειδικότερη μορφή της διαδικασίας
εξεύρεσης αντισυμβαλλομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα συναλλακτικά ήθη σε
αντίστοιχες συναλλαγές διεθνώς, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιουσιακού
στοιχείου, την ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού ενδιαφέροντος και
όσα άλλα στοιχεία κρίνει σημαντικά για την βέλτιστη αξιοποίηση των
περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και τηρώντας σε κάθε περίπτωση τους
κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τη σύναψη συμβάσεων που δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, όπως οι κανόνες
αυτοί αποτυπώνονται στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στην Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/C 179/02.
2. α) Το Ταμείο μπορεί, για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των περιουσιακών
του στοιχείων, ακόμη και πριν από την απόκτηση τους, να συνάπτει κάθε μορφής
συμβάσεις, όπως ενδεικτικά συμβάσεις δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής
κινητών αξιών, συμβάσεις μετόχων και συμβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωμάτων
προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων, συμβάσεις ανταλλαγής
μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να υπεισέρχεται σε κοινές
διαδικασίες πώλησης με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα
περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την επαύξηση της αξίας των προς αξιοποίηση
περιουσιακών στοιχείων..
Οι συμβάσεις της παρούσας παραγράφου συνομολογούνται με όρους ανοικτής
αγοράς, οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές, αποτελεί λειτουργικό κόστος του
Ταμείου και βαρύνει το τίμημα που αυτό εισπράττει από την αξιοποίηση
περιουσιακών στοιχείων.
Το Ταμείο δεν επιτρέπεται να συνομολογεί συμβάσεις από τις οποίες προκύπτουν
δαπάνες για επενδύσεις ή για την αναδιάρθρωση των περιουσιακών του
στοιχείων, ούτε να καταβάλει επιχορηγήσεις ή να προβαίνει σε εξυπηρέτηση
δανειακών υποχρεώσεων που αφορούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Οι δαπάνες
αυτές θα διεκπεραιώνονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το Ταμείο για
τις υποχρεώσεις που το τελευταίο αναλαμβάνει κατά την κατάρτιση, τροποποίηση
ή λύση συμβάσεων του παρόντος άρθρου.
β. Μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται, με
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου να αποφασίζει τη συνυπογραφή ως εκ τρίτου
συμβαλλόμενου συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων μόνο ως
προς τους όρους αυτών με τους οποίους το ίδιο αναλαμβάνει ευθύνη προς
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αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, όπως ορίζονται στην
εκάστοτε οικεία σύμβαση. Με την ίδια πράξη ορίζονται και εξουσιοδοτούνται τα
αρμόδια όργανα για τη συνυπογραφή των ως άνω συμβάσεων ως προς τους
συγκεκριμένους όρους μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στην παρ. 4 του
άρθρου 9 του παρόντος προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το Υπουργείο Τουρισμού είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και τήρηση των
συμβατικών όρων που αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση,
ασφάλεια και ανάπτυξη τουριστικών λιμένων, οι οποίοι αξιοποιούνται με
παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με την περίπτωση ε` της
παραγράφου 1. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης συνυπογράφεται και από τον
Υπουργό Τουρισμού. Στην παρακολούθηση και τήρηση των συμβατικών όρων που
αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανάπτυξη
τουριστικών λιμένων της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2636/1998 συμπράττει και
η ΕΤΑΔ Α.Ε., όπου στην νομοθεσία προβλέπεται ή όταν της ζητηθεί από το ως άνω
αρμόδιο Υπουργείο.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και
τήρηση των συμβατικών όρων που αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση,
συντήρηση, ασφάλεια και ανάπτυξη των λιμένων, οι οποίοι αξιοποιούνται με
παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με την περίπτωση ε` της
παραγράφου 1. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης συνυπογράφεται και από τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Οι κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητες των Υπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας και
Αιγαίου δεν θίγουν τις διατάξεις των παραγράφων 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 2
του ν. 3986/2011. Για τεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν ως προς την τήρηση
συμβατικών όρων που συνομολογούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
μπορεί να προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης ο ορισμός ανεξάρτητου
τεχνικού ή /και πραγματογνώμονα με διαδικασία που προσδιορίζεται στη
σύμβαση.
Στις ανωτέρω σχετικές συμβάσεις αξιοποίησης με αντικείμενο την παραχώρηση
της χρήσης και εκμετάλλευσης των λιμένων και των τουριστικών λιμένων μπορεί
να εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας. Η σχετική έγκριση και οι όροι
διαιτησίας καθορίζονται, χωρίς καμία δέσμευση από άλλη διάταξη, με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου κατά περίπτωση
Υπουργού, η οποία εκδίδεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων,
κατόπιν εισήγησης του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία εισήγηση υποβάλλεται δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη της ως άνω προθεσμίας.
γ. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συνυπογράφει μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ, συμβάσεις
παραχώρησης δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης
υποδομών, ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ίδιο
σύμφωνα με προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση β΄.
3. Το Ταμείο μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, για τα οποία επιτρέπεται να
παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι
ομολογίες εκδόσεως του Ταμείου εξομοιώνονται με ομόλογα του Δημοσίου,
μπορούν να εκδίδονται σε άυλη μορφή και διέπονται από τις διατάξεις για τους
άυλους τίτλους του Δημοσίου.
13

4. Αν δεν είναι δυνατή ή συμφέρουσα η μεταβίβαση του συνόλου του μετοχικού
κεφαλαίου εταιρείας, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα ή έμμεσα εξ
ολοκλήρου στο Ταμείο, διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
μετά από γνώμη του Σ.Ε., αναδιάρθρωση της εταιρείας ή τίθεται υπό εκκαθάριση.
5. Το Ταμείο δεν επιτρέπεται να συστήνει εμπράγματες ασφάλειες στα
περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται σε αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο
5 του άρθρου 2, αν η σύσταση αυτή μπορεί να εμποδίσει ή να καθυστερήσει την
αξιοποίηση τους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αξιοποίησης της παραγράφου 10
του άρθρου 2.
6. Για την πώληση μετοχών εισηγμένων στην «Οργανωμένη Αγορά κατά την
έννοια του ν. 3606/2007 (Α` 195)», το Ταμείο μπορεί να αναθέτει την εξεύρεση
αγοραστή σε «πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΠΕΥ» Στην περίπτωση αυτή τα «πιστωτικά
ιδρύματα ή ΕΠΕΥ» προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κανονισμού
της παραγράφου 4 του άρθρου 8 και οι σχετικές «συναλλαγές που λαμβάνουν
χώρα σε Οργανωμένη Αγορά κατά την έννοια του ν. 3606/2007» δεν υπόκεινται
στον έλεγχο της παραγράφου 4 του άρθρου 9.
7. Για τα ακίνητα, που περιέρχονται στο Ταμείο σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης γ` της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του ν. 2730/1999.
8. Επικαρπία για ορισμένο χρόνο σε δημόσιο κτήμα ή επί δικαιώματος σε δημόσιο
κτήμα, εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, είναι απεριόριστα μεταβιβαστή και
κληρονομητή καθ’ όλη τη διάρκειά της. Για το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής
του ΦΠΑ που επιβάρυνε τον επικαρπωτή δημοσίου ακινήτου, ο οποίος ανεγείρει
κτίσματα σε αυτό και μεταβιβάζει το δικαίωμα επικαρπίας επί τέτοιων κτισμάτων,
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 26 του
παρόντος.
9. Στις περιπτώσεις σύναψης από το Ταμείο των συμβάσεων της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 3581/2007, αυτό συμβάλλεται και ως εντολοδόχος του
προηγούμενου κυρίου ή δικαιούχου για τη μίσθωση του ίδιου ακινήτου προς
αυτόν. Στις παραπάνω συμβάσεις το Ταμείο μπορεί να συμφωνεί για λογαριασμό
του προηγούμενου κύριου ή δικαιούχου: α) το δικαίωμα αγοράς του
μεταβιβαζόμενου εμπράγματου δικαιώματος από τον προηγούμενο κύριο ή
δικαιούχο μετά τη συμβατική λήξη της ως άνω σύμβασης μίσθωσης είτε με τίμημα
αγοράς προσδιοριζόμενο με συμφωνούμενη με τη συναπτόμενη σύμβαση μέθοδο
είτε άνευ ανταλλάγματος ή και β) το δικαίωμα πρώτης προτίμησης του
προηγούμενου κυρίου ή δικαιούχου για την αγορά του εμπραγμάτου δικαιώματος
σε περίπτωση εκποιήσεως από τον εκάστοτε κύριο. Οι όροι και προϋποθέσεις
ασκήσεως των ως άνω δικαιωμάτων καθορίζονται στη σύμβαση που συνάπτεται
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και δεσμεύουν τους
ειδικούς και καθολικούς ή οιονεί καθολικούς διαδόχους του αγοραστή. Μετά την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση του Ταμείου, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος
άλλου εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου πριν την
αξιοποίησή του από το Ταμείο, υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του Ταμείου από τις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
ν. 3581/2007.
10. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του
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Ταμείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να
επιβάλλεται στον φορέα διαχείρισης λιμένα, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει
η διαχείριση υφισταμένου αλιευτικού καταφυγίου, η υποχρέωση παραχώρησης
της χρήσης κινητών και ακινήτων που ευρίσκονται εντός της περιοχής
δικαιοδοσίας του, προκειμένου ο παραχωρησιούχος να κατασκευάσει με δαπάνες
του, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ, τα αναγκαία έργα
για τη μετεγκατάσταση των αλιέων από τον υφιστάμενο λιμένα ή τουριστικό
λιμένα στο καταφύγιο αυτό. Μετά την ολοκλήρωση τους τα ως άνω έργα
παραδίδονται άνευ ανταλλάγματος στον φορέα διαχείρισης, ο οποίος είναι
αρμόδιος για τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση τους.
11. Για την πώληση μετοχών που είναι εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά ή
εισάγονται σε Οργανωμένη Αγορά κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α` 195),
παράλληλα με την πώληση το Ταμείο δύναται επίσης να αναθέτει σε πιστωτικά
ιδρύματα ή ΕΠΕΥ την εξεύρεση αγοραστών μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών
με ή χωρίς την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων ή ΕΠΕΥ να αγοράσουν τις
μετοχές που τυχόν δεν θα διατεθούν.
12. Το Ταμείο δύναται να αποδέχεται δημόσιες προτάσεις που υποβάλλονται
σύμφωνα με το ν. 3461/2006 (Α`106).
13. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος άρθρου, τον
προσυμβατικό έλεγχο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 υποκαθιστά, σε σχέση με
όλες τις προβλέψεις της παρ. 4, η γνώμη Συμβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή σε
περίπτωση κωλύματος του από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο, και παρίσταται στις
σχετικές συνεδριάσεις του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων και του διοικητικού
συμβουλίου του Ταμείου. Ο Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
καλείται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για θέμα της παραγράφου 11
είκοσι τέσσερις (24) ώρες και για θέμα της παραγράφου 12 σαράντα οκτώ (48)
ώρες πριν τη σχετική συνεδρίαση αντίστοιχα, στην περίπτωση δε της παραγράφου
12 ταυτόχρονα με την κλήση τού κοινοποιείται υποχρεωτικά το σχετικό
πληροφοριακό δελτίο και η έγκριση του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η
γνώμη του Συμβούλου ή Παρέδρου διατυπώνεται προφορικά κατά τη συνεδρίαση
του διοικητικού συμβουλίου και καταχωρίζεται αυτολεξεί στα πρακτικά.

Άρθρο 5Α
Παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων
Το Ταμείο παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται
σύμφωνα με το άρθρο 5 και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη και συνδρομή
προς το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου αυτό να ασκεί τα δικαιώματα του και να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από τις συμβάσεις αυτές, διατυπώνοντας
σχετικά γραπτές εισηγήσεις. Για το σκοπό αυτόν δημιουργείται στο Ταμείο
μονάδα παρακολούθησης συμβάσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου.
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Άρθρο 5Β
Ωρίμανση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας
1. Το Ταμείο είναι αρμόδιο για την ωρίμανση Συμβάσεων του Αναπτυξιακού
Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του άρθρου 126 του ν. 4799/2021
(Α’ 78), τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση αυτών και την
παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων που ανατίθενται στο πλαίσιο των
διαδικασιών αυτών, σύμφωνα με τo άρθρο 130 του ίδιου νόμου. Κατά τη διενέργεια
των εν λόγω διαγωνιστικών διαδικασιών, το Ταμείο λειτουργεί ως Διενεργούσα τον
διαγωνισμό Αρχή για λογαριασμό του δικαιούχου του Προγράμματος, εκτελεί όλες
τις αναγκαίες ενέργειες για την ομαλή εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και
προβαίνει στην κατακύρωση της σύμβασης, καθώς και σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες μέχρι την πλήρωση των τυχόν προβλεπομένων αιρέσεων. Η σύμβαση
υπογράφεται από τον δικαιούχο του Προγράμματος, ο οποίος αποτελεί και την
Αναθέτουσα Αρχή.
Για την επιτέλεση του σκοπού της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 1 και την άσκηση
των αρμοδιοτήτων του παρόντος άρθρου, δημιουργείται στο Ταμείο, ως διακριτός
λειτουργικός κλάδος δραστηριότητας αυτού, Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας, η οποία λειτουργεί ως διακριτή λογιστική μονάδα.
2. Το Ταμείο διενεργεί την ωρίμανση των Συμβάσεων του Προγράμματος της παρ. 1,
τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της
εκτέλεσης των συμβάσεων που ανατίθενται στο πλαίσιο αυτών, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 125 έως 131 του ν. 4799/2021 και
των όρων της σύμβασης της περ. α) της παρ. 3. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
αυτών το Ταμείο ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου
του Προγράμματος ή/και ύστερα από έγκριση του ανωτέρω δικαιούχου και υπέχει
έναντι τρίτων αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του, μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια.
3. α) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 1 υπογράφεται μεταξύ του Ταμείου
και του δικαιούχου του Προγράμματος σύμβαση, με την οποία τίθενται οι ελάχιστοι
υποχρεωτικοί όροι που προβλέπονται στην παρ. 4. Με τη σύμβαση αυτήν
εξειδικεύεται περαιτέρω το περιεχόμενο της αρμοδιότητας που ανατίθεται στο
Ταμείο, καθορίζεται η αμοιβή του Ταμείου για τις υπηρεσίες που παρέχει,
προβλέπονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων
μερών, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους. Με την ίδια σύμβαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την άσκηση της αρμοδιότητας του Ταμείου.
β) Σε περίπτωση που η Σύμβαση του Προγράμματος είναι αρμοδιότητας των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 126 του
ν.4799/2021, η σύμβαση της περ. α) υπογράφεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή
τον οικείο Δήμαρχο.
4. Για την εκτέλεση της σύμβασης που προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 3: α) Το
αρμόδιο για την υπογραφή της σύμβασης όργανο υποχρεούται να:
αα) παρέχει στο Ταμείο όλες τις αναγκαίες για την άσκηση της αρμοδιότητάς του
πληροφορίες, μελέτες και έγγραφα, που του ζητούνται και να ανταποκρίνεται εντός
του χρονοδιαγράμματος και των εν γένει προθεσμιών που συμφωνούνται με το
Ταμείο, ως προς τα ζητήματα που είναι κρίσιμα για την πρόοδο της Σύμβασης και αβ)
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εγκρίνει, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή πλήρους και
εμπεριστατωμένης εισήγησης του Ταμείου, άλλως να απορρίπτει ρητά και
αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας τη σχετική εισήγηση για:
i) τον προϋπολογισμό του αντικειμένου που ανατίθεται στο Ταμείο και τις τυχόν
τροποποιήσεις του,
ii) τη μελέτη σκοπιμότητας του έργου, και
iii) τη διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω μηνιαίας προθεσμίας, οι σχετικές
με τα ανωτέρω ζητήματα εισηγήσεις του Ταμείου θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως
εγκριθεί.
Σε περίπτωση ρητής απόρριψης των εισηγήσεων του Ταμείου από το αρμόδιο για την
υπογραφή της σύμβασης όργανο εφαρμόζονται τα άρθρα 128 και 129 του ν.
4799/2021 (Α’ 78), για την αξιολόγηση και αναθεώρηση της Σύμβασης.
β) Το Ταμείο υποχρεούται σε:
αα) άρτια, πλήρη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και
τέχνης άσκηση της αρμοδιότητάς του στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του
χρονοδιαγράμματος και των εν γένει προθεσμιών που προβλέπεται σε αυτήν,
ββ) πλήρη και εμπεριστατωμένη υποβολή εισηγήσεων στο αρμόδιο για την
υπογραφή της σύμβασης όργανο, για τα ζητήματα της υποπερ. αβ) της περ. α), και
γγ) έγκαιρη και τακτική έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου για την υπογραφή της
σύμβασης οργάνου και του εποπτεύοντος Υπουργού, σχετικά με την πρόοδο
της ωρίμανσης της Σύμβασης, της διαγωνιστικής διαδικασίας ή την εκτέλεση της
σύμβασης.
γ) Το συνολικό κόστος των αρμοδιοτήτων ωρίμανσης των συμβάσεων, διενέργειας
των συναφών διαγωνιστικών διαδικασιών και παρακολούθησης της εκτέλεσης των
συμβάσεων που ανατίθενται στο Ταμείο με τη σύμβαση της περ. α) της παρ. 3,
καλύπτονται πλήρως από τον δικαιούχο του Προγράμματος, σύμφωνα με τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του αντικειμένου που ανατίθεται στο Ταμείο και τις
τυχόν τροποποιήσεις του. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που ορίζονται στις
περ. δ) και ε), προκαταβάλλεται στο Ταμείο από τον δικαιούχο του Προγράμματος το
ογδόντα τοις εκατό (80%) του προϋπολογισμού, που αφορά τις δαπάνες για την
ωρίμανση της σύμβασης, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ή την
παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και το πενήντα τοις εκατό (50%) των
λειτουργικών εξόδων, που αναμένεται να έχει το Ταμείο για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων αυτών κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση της παρ. 3. Με την
ολοκλήρωση των συμφωνημένων υπηρεσιών εξοφλείται στο Ταμείο το υπόλοιπο
οφειλόμενο ποσό.
δ) Για συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Ανάκαμψης «Next Generation EU» και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου
Ανάκαμψης και Σταθερότητας υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Ταμείου και του
Ταμείου Ανάκαμψης, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που
προβλέπει ότι προκαταβάλλεται στο Ταμείο ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια
(10.000.000) ευρώ έναντι της παροχής υπηρεσιών ωρίμανσης συμβάσεων,
διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών ή παρακολούθησης της εκτέλεσης
συμβάσεων, που θα ανατεθούν στο Ταμείο από τους δικαιούχους των
Προγραμμάτων. Το ποσό αυτό παρακρατείται έναντι των δικαιούχων των
Προγραμμάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και συμψηφίζεται με οφειλές τους προς
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το Ταμείο, μέχρι του ποσού που ορίζεται ανά σύμβαση, που ανατίθεται στο Ταμείο
της παρ. 3.
ε) Εκτός των ανωτέρω, με την επιφύλαξη των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, το
Ταμείο δύναται να λαμβάνει χρηματοδότηση για την παροχή των ανωτέρω
υπηρεσιών από το Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» του
Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) 2021-2027, προκειμένου
να ωριμάζει Συμβάσεις, που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του
προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης της περ. α) της παρ. 3, το
Ταμείο ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον έναντι του δικαιούχου του Προγράμματος
για θέματα της αρμοδιότητάς του και υπέχει έναντι τρίτων αστική ευθύνη για πράξεις
ή παραλείψεις κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, μόνο για δόλο ή βαρεία
αμέλεια. Κάθε ευθύνη του Ταμείου από τη σύμβαση, που συναρτάται με τα ζητήματα
της περ. β) αποσβέννυται με την αντίστοιχη ρητή ή σιωπηρή έγκριση του αρμόδιου
για την υπογραφή της σύμβασης οργάνου.
5. Ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβάσεων της περ. α) της παρ. 3 μπορεί,
ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, να προσαυξάνεται έως μισή
μονάδα τοις εκατό (0,5%) επί του Προϋπολογισμού της Σύμβασης Στρατηγικής
Σημασίας, όπως ορίζεται στον ν. 4799/2021, για την κάλυψη των αναγκαίων
λειτουργικών δαπανών του Ταμείου που συνάπτονται με την παροχή των υπηρεσιών
του σε εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.
6. Κατά την ωρίμανση μιας σύμβασης, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας
ή την παρακολούθηση της εκτέλεσης μιας σύμβασης εφαρμόζονται αναλόγως τα
άρθρα 10 έως 17 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 6
Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
1. Για τα ακίνητα που περιέρχονται στο Ταμείο εφαρμόζονται οι διατάξεις του
επόμενου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου.
2. Πριν από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου,
διενεργείται τελική αποτίμηση του προς αξιοποίηση στοιχείου, από ανεξάρτητο
εκτιμητή, όπως ειδικότερα προβλέπεται στον κανονισμό που προβλέπεται στο
άρθρο 8.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου μετά από γνώμη του
Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναι δυνατόν αντί της αποτίμησης της
προηγούμενης παραγράφου να λαμβάνεται γνωμοδότηση πιστωτικού ιδρύματος
ή ΕΠΕΥ σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της προτεινόμενης συναλλαγής. Το
Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει με απόφαση του να καθορίσει τα κριτήρια βάσει
των οποίων θα δύναται να επιλέγεται η λήψη γνωμοδότησης κατά το
προηγούμενο εδάφιο.
4. α. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
δικαιούται να ζητά από τις διοικήσεις των εταιρειών των οποίων είναι μέτοχος ή
επί των μετοχών των οποίων ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ή των οποίων
περιουσιακά στοιχεία τού έχουν μεταβιβαστεί προς μεταβίβαση, ενόψει της
αποκρατικοποίησης τους, όλες τις πληροφορίες, που αφορούν στο νομικό
πρόσωπο και είναι, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εταιρίας,
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απαραίτητες, προκειμένου οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι επενδυτές να μπορούν
με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις, την οικονομική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζημίες και τις προοπτικές
της εταιρίας, αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό της διενέργειας του νομικού,
οικονομικού και τεχνικού ελέγχου των εταιριών αυτών (due diligence) στο πλαίσιο
της αποκρατικοποίησης. Στις ανωτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται και
πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές βάσει συμβάσεων που
δεσμεύουν τις εν λόγω εταιρίες, εφόσον οι συμβάσεις αυτές διέπονται από το
ελληνικό δίκαιο.
β. Οι διοικήσεις των ανωτέρω εταιριών υποχρεούνται να παρέχουν, είτε στο
ΤΑΙΠΕΔ και στους προστηθέντες του είτε, καθ` υπόδειξη του, σε εγκεκριμένα από
αυτό, ρητώς κατονομαζόμενα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν ως εκπρόσωποι
προεπιλεγέντων υποψηφίων επενδυτών, τις πληροφορίες της προηγούμενης
περίπτωσης, υπό τον όρο ότι τα πρόσωπα αυτά θα δεσμεύονται από σχετική
σύμβαση εμπιστευτικότητας. Οι κοινοποιούσες εταιρίες, το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και τα
μέλη των διοικήσεων αυτών και του ΤΑΙΠΕΔ, δεν υπέχουν ευθύνη για τη
γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα παράγραφο.
γ. Τα μέλη της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ, τα στελέχη του και οι πάσης φύσεως
προστηθέντες αυτών που λαμβάνουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών,
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και μόνο για την
προσήκουσα ενημέρωση των προεπιλεγέντων υποψήφιων επενδυτών. Οι
προεπιλεγέντες υποψήφιοι επενδυτές και οι πάσης φύσεως εκπρόσωποι και
προστηθέντες τους που λαμβάνουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών,
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και μόνο για τη διαμόρφωση
της επενδυτικής τους απόφασης.
Παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής τιμωρείται με τις ποινές του
άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα.
δ. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου τελεί υπό την
επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας του ανταγωνισμού και του
ν. 3340/2005.
ε. Η παρούσα διάταξη δεν περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν
ή σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα της χώρας, η δε
παροχή των πληροφοριών αυτών από την ΕΑΣ, την ΕΛΒΟ χορηγείται μόνο μετά
από σχετική έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 7
Προσωπικό
1. Το Ταμείο προσλαμβάνει το πάσης φύσεως Προσωπικό του, με συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, αποκλειστικά με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού
διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
2. Η κάλυψη των αναγκών του Ταμείου σε Προσωπικό μπορεί να γίνεται και με
μεταφορά και ένταξη στο Προσωπικό του εργαζομένων σε εταιρείες των οποίων
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το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή των
οποίων περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο.
Η μεταφορά πραγματοποιείται μέσω σύμβασης δανεισμού εργαζομένου,
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
3. Η κάλυψη των αναγκών του Ταμείου σε Προσωπικό μπορεί να γίνεται και με τη
σύναψη συμβάσεων δανεισμού των υπηρεσιών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα,
για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Οι
προβλεπόμενες στο προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δανεισμού προσωπικού δεν
λύουν την εργασιακή σχέση με τον αρχικό εργοδότη, ο οποίος εξακολουθεί να
ευθύνεται για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων και την ασφάλιση
τους. Το Ταμείο ασκεί εργοδοτική εξουσία, κατά το χρόνο που διαρκεί ο
δανεισμός, υποχρεούται δε σε καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και
ασφαλιστικών εισφορών, για εργασία πέραν της συμβατικής ή νόμιμης.
4. Επιτρέπεται η απόσπαση στο Ταμείο προσωπικού από το Δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία
φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται
γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται.
5. Στο Ταμείο μπορεί να αποσπώνται, ύστερα από αίτημα του, υπάλληλοι που
υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς, των οποίων η Ελλάδα είναι μέλος.

Άρθρο 8
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας - Αποδοχές Προσωπικού
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εγκρίνεται ο
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ταμείου, με τον οποίο καθορίζονται η
διάρθρωση του Ταμείου, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την
πρόσληψη στη θέση, οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού, ο τρόπος
λειτουργίας του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
1α. Για την οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου, το Διοικητικό Συμβούλιο και η
Διοίκηση του Ταμείου οφείλουν να εφαρμόζουν το πλαίσιο εταιρικής
διακυβέρνησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας» (Ε.Ε.Σ.Υ.Π.) και τις ρυθμίσεις του Εσωτερικού
Κανονισμού της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. που αφορούν τις άμεσες θυγατρικές της, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 189 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου καθορίζονται οι πάσης
φύσεως αποδοχές του προσωπικού του Ταμείου, ανάλογα με τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα του και τα καθήκοντα που ασκεί, οι οποίες δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του Προέδρου ή του Διευθύνοντος
Συμβούλου, όπως καθορίζονται με την παράγραφο 12 του άρθρου 3. Ο
ειδικότερος καθορισμός των αποδοχών του προσωπικού γίνεται με βάση τα
ειδικότερα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτό, με την ατομική σύμβαση
εργασίας που συνομολογείται μεταξύ μισθωτού και του Ταμείου.
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3. Αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές του προσωπικού που μεταφέρεται
στο Ταμείο από εταιρείες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου
άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των αποδοχών τους, κατά τη
συνομολόγηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας του.
4. Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και
εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης
μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών
πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων,
εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή
εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων.
5. Μέχρι την έγκριση των κανονισμών που προβλέπονται στις προηγούμενες
παραγράφους, τα σχετικά ζητήματα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές
διατάξεις, επιφυλασσομένων των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας για το
συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών.
6. Ο κανονισμός της παρ. 4 εφαρμόζεται και στις διαδικασίες ανάθεσης
συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών για τους σκοπούς ωρίμανσης των έργων της
παρ. 1 του άρθρου 5Β.

Άρθρο 9
Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α`
1. Τα καταστατικά των εταιριών των οποίων το σύνολο ή μέρος των μετοχών
περιέρχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή τα δικαιώματα ψήφου από τις
ανωτέρω μετοχές ασκούνται από το Ταμείο, μπορούν να τροποποιούνται ως προς
όλες τις διατάξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Οι εταιρείες, των οποίων σύνολο ή μέρος των μετοχών ή τα δικαιώματα ψήφου
επ` αυτών περιέρχονται άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, εξακολουθούν να υπάγονται
στον έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων του Δημοσίου για όσο χρόνο οι
μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου επ` αυτών ανήκουν στο Ταμείο.
Διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα,
υπαγόμενα σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 στο κανονιστικό περιεχόμενο του
καταστατικού, παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του νέου καταστατικού της
εταιρείας. «Στις εταιρίες στις οποίες κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, το
Ταμείο ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του ως μετόχου με
γνώμονα τη βέλτιστη υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων
σύμφωνα με πλαίσιο συνεργασίας το οποίο θέτει τους επιμέρους στόχους και
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων στις εν
λόγω εταιρίες, καθώς και τα κριτήρια επίτευξης αυτών. Το ανωτέρω πλαίσιο
συνεργασίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.»
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, διατάξεις νόμων ή
κανονιστικών αποφάσεων, με τις οποίες προβλέπεται η άσκηση περαιτέρω
εποπτείας από άλλο διοικητικό όργανο επί των εταιρειών αυτών, καταργούνται
από την περιέλευση στο Ταμείο, άμεσα ή έμμεσα, του συνόλου των μετοχών τους.
Ως προς το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως
προσωπικού των εταιριών αυτών εφαρμόζονται, για όσο χρόνο οι μετοχές ή τα
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δικαιώματα ψήφου επ` αυτών ανήκουν στο Ταμείο, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των
διατάξεων του Κεφαλαίου Α` ή Β` του ν. 3429/2005, εφόσον οι εταιρίες αυτές, πριν
τη μεταβίβαση των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου από αυτές στο Ταμείο,
υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` ή Β` του ν.
3429/2005, κατά περίπτωση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, το Ταμείο υπεισέρχεται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση
σε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου,
απορρέοντα από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν συναφθεί κατά
την ημερομηνία δημοσίευσης της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, κατά τις διατάξεις του ν. 3049/2002. Όπου στις εν λόγω συμβάσεις
αναφέρεται το Δημόσιο, νοείται από τη δημοσίευση της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α.
το Ταμείο, οι δε υπηρεσίες που προβλέπονται στη σύμβαση, παρέχονται εφεξής
στο Ταμείο.
Οι συμβάσεις αυτές δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται μέχρι την
ολοκλήρωση της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν,
αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, σύμφωνα
με τους όρους και τις διαδικασίες του Κανονισμού της παρ. 4 του άρθρου 8 του
παρόντος.
Αν κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία δημοσιεύσεως έχει εκδοθεί απόφαση
της Δ.Ε.Α.Α. για την ανάθεση συμβάσεως παροχής υπηρεσιών, χωρίς να έχει
συναφθεί η σχετική σύμβαση, το Ταμείο συνεχίζει τις σχετικές διαδικασίες,
συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων διαπραγματεύσεων, μέχρι την
ολοκλήρωση της ανάθεσης, η οποία διενεργείται από το Ταμείο.
Σε κάθε περίπτωση, αν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει εκδοθεί από
την Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μπορεί μετά
από αίτημα του Ταμείου, οι σχετικές διαδικασίες να συνεχίζονται και η σύμβαση
να υπογράφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3049/2002, από την Δ.Ε.Α.Α. για
λογαριασμό του Ταμείου, το οποίο από την υπογραφή της συμβάσεως αποκτά
αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση τα δικαιώματα και υπεισέρχεται στις
υποχρεώσεις αυτής.
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 προστίθεται από τότε που
ίσχυσε ο ν. 3965/2011 (Α` 113) εδάφιο ως εξής:
Μέχρι την πρώτη συγκρότηση της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, η
ανάθεση των συμβάσεων του παρόντος άρθρου διενεργείται χωρίς γνώμη της
Επιτροπής, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α..
4. Κατ` εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό
έλεγχο των συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και
των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή
έμμεσα, στο Ταμείο που συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του
άρθρου 5, εφόσον το τίμημα ή το χρηματικό αντάλλαγμα της αξιοποίησης
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και αφού
προηγουμένως έχει γνωμοδοτήσει το Σ.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 5.
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Ο προσυμβατικός έλεγχος μπορεί να ασκείται συνολικά για κατηγορία συμβάσεων
εφόσον υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο τύπος της σύμβασης και η
διαδικασία εξεύρεσης αντισυμβαλλομένου από την έναρξη της διαδικασίας αυτής
μέχρι και τον ορισμό των υποψηφίων αντισυμβαλλομένων. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος κατ` ιδίαν σύμβασης μόνο στο μέτρο που
υπάρξει απόκλιση από τον τύπο της σύμβασης ή της διαδικασίας που έχουν
υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Συμβάσεις που συνομολογήθηκαν, σύμφωνα με τον προσυμβατικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη γνωμοδότηση του Σ.Ε., θεωρούνται επωφελείς και
συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, όσον αφορά την ευθύνη
«αστική ή ποινική» των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συμβάσεις που συνομολογήθηκαν, σύμφωνα με τον προσυμβατικό του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται επωφελείς για το Ταμείο και το Ελληνικό
Δημόσιο, όσον αφορά την αστική ή ποινική ευθύνη των μελών του Συμβουλίου
Εμπειρογνωμόνων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε
ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διαπιστώνεται η έναρξη
λειτουργίας του Ταμείου. Από την ημερομηνία αυτή, τα περιουσιακά στοιχεία της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα
Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015, μεταφέρονται με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. στο Ταμείο,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2.

23

