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ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ ǼȖȖȡȐĳȦȞ 

ǹ/ǹ Ǿȝ/ȞȓĮ ǹȡ. 
ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ 

ĭȠȡȑĮȢ ĬȑȝĮ 

1. 05.12.2007 16932 
ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ 
ȀȑȡțȣȡĮȢ / ȆİȡȚĳȑȡİȚĮ 
ǿȦȞȓȦȞ ȞȒıȦȞ 

ȆȡȐȟȘ 
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ 
ǲțĲĮıȘȢ 

 

 

ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ ȃȠȝȠșİıȓĮȢ 

ǹ/ǹ Ȋǹ / ȀȊǹ / ȃȩȝȠȢ ǹȡ. ĭǼȀ ĬȑȝĮ 

2. 
Ȋǹ ȊȆȆȅ/ 
ǻȃȈǹȀ/ 111870/ 
2787 

160 ǹ.ǹ.Ȇ./ 
14.04.2009 

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ ȦȢ ȝȞȘȝİȓȠȣ ĲȠȣ 
țĲȚȡȚĮțȠȪ ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ 
țĲȒȝĮĲȠȢ Mibelli țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ 
ĲȦȞ țĲȚȡȓȦȞ CastelǿȠ Mibelli, 
Castellino țĮșȫȢ țĮȚ ĲȡȚȫȞ (3) 
ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ țĲȚȡȓȦȞ (įȪȠ įȚȫȡȠĳĮ 
țĮȚ İȞȩȢ ȚıȠȖİȓȠȣ) ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ 
ǻȘȝȠĲȚțȩ ǻȚĮȝȑȡȚıȝĮ ȀȐĲȦ 
ȀȠȡĮțȚȐȞĮ ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ ĭĮȚȐțȦȞ ıĲȠ 
ȃȠȝȩ ȀİȡțȪȡĮȢ, ĳİȡȠȝȑȞȘȢ 
ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ ĭĮȚȐțȦȞ țĮȚ 
ĲȘȢ ȀĲȘȝĮĲȚțȒȢ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ ĲȠȣ 
ǻȘȝȠıȓȠȣ (Ȁ.Ǽ.ǻ.). 

3. ȀȊǹ 107017/ 2006 1225 Ǻ’/ 5.9.2006

ǼțĲȓȝȘıȘ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ 
İʌȚʌĲȫıİȦȞ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ ıȤİįȓȦȞ țĮȚ 
ʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ, ıİ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ 
ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 
2001/42/ǼȀ «ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ 
İțĲȓȝȘıȘ ĲȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ 
İʌȚʌĲȫıİȦȞ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ ıȤİįȓȦȞ țĮȚ 
ʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ» ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ 
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ 
ĲȘȢ 27ȘȢ ǿȠȣȞȓȠȣ 2001 

4. ȃ. 3986/ 2011 152 ǹ’/ 1.7.2011 

ǼʌİȓȖȠȞĲĮ ȂȑĲȡĮ ǼĳĮȡȝȠȖȒȢ 
ȂİıȠʌȡȩșİıȝȠȣ ȆȜĮȚıȓȠȣ 
ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ȈĲȡĮĲȘȖȚțȒȢ 
2012í2015. 
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 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ    Αρ. Φύλλου 160
14 Απριλίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Χαρακτηρισµός ως µνηµείου του παλαιού Επισκοπι−

κού Μεγάρου Αρεόπολης (οικία Μελισσαρόπου−
λου) στο παλαιό κέντρο της Αρεόπολης, ∆. Οιτύ−
λου, Ν. Λακωνίας.  ......................................................................... 1

Χαρακτηρισµός ως µνηµείου του κτιριακού συγκρο−
τήµατος εντός του κτήµατος Mibelli και συγκεκρι−
µένα των κτιρίων CastelΙο Mibelli, Castellino καθώς 
και τριών (3) βοηθητικών κτιρίων (δύο διώροφα 
και ενός ισογείου) που βρίσκεται στο ∆ηµοτικό 
∆ιαµέρισµα Κάτω Κορακιάνα του ∆ήµου Φαιά−
κων στο Νοµό Κερκύρας, φεροµένης ιδιοκτησίας 
του ∆ήµου Φαιάκων και της Κτηµατικής Εταιρεί−
ας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.).  ...................................................... 2

Τροποποίηση Ρ. Σ. οικισµών Κρανέας ∆ήµου Παµί−
σου − Ο.Τ. 10.  .................................................................................... 3

Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχε−
δίου πόλεως Τρικάλων στα Ο.Τ. Γ.1234 στην Π.Ε. 
«∆εξιά οδού Καλαµπάκας» µε την επιβολή πεζο−
δρόµου πλ. 5.00 µ..  ...................................................................... 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/14486/405 (1)
Χαρακτηρισµός ως µνηµείου του παλαιού Επισκοπικού 

Μεγάρου Αρεόπολης (οικία Μελισσαρόπουλου) στο 
παλαιό κέντρο της Αρεόπολης, ∆. Οιτύλου, Ν. Λα−
κωνίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικο−

ποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα».
β) το π.δ. 4/2009 (Φ.Ε.Κ. 2/Α΄/8.1.2009) «∆ιορισµός 

Υπουργών και Υφυπουργών».

γ) του ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/28.6.2002) «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτι−
στικής Κληρονοµιάς».
δ) του ν. 2039/92 (Φ.Ε.Κ. 61/Α΄/13.4.1992) «περί Κύρωσης 

της Σύµβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής 
Κληρονοµιάς της Ευρώπης».
ε) του π.δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146/Α΄/13.6.2003) «Οργανι−

σµός Υπουργείου Πολιτισµού».
2. Την  υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/15/3696/20.1.2004 

υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του 
Υπουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές....» (Φ.Ε.Κ. 70/
Β΄/20.1.2004) καθώς και την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/
ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 υπουργική απόφαση «Οργά−
νωση και λειτουργία των Συµβουλίων του ν. 3028/2002» 
Φ.Ε.Κ. 70/Β΄/20.1.2004).

3. Τις εισηγήσεις της ∆ιεύθυνσης Νεώτερης και Σύγ−
χρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς και της ∆ιεύθυνσης 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και τα 
λοιπά στοιχεία του φακέλου.

4. Την οµόφωνη γνωµοδότηση του Κοινού Οργάνου 
Κ.Α.Σ. − Κ.Σ.Ν.Μ., µε αριθµό Πρακτικού 1/29.1.2009, απο−
φασίζουµε:
Χαρακτηρίζουµε ως µνηµείο, σύµφωνα µε το άρθρο 6, 

παρ. 1β, του ν. 3028/2002, το παλαιό Επισκοπικό Μέγα−
ρο Αρεόπολης (οικία Μελισσαροπούλου) στο ιστορικό 
κέντρο της Αρεόπολης, ∆. Οιτύλου, Ν. Λακωνίας, διότι 
το εν λόγω κτιριακό συγκρότηµα, το οποίο αποτελείται 
από κτίσµατα διαφορετικών χρονικών περιόδων, έχει 
ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και µορφολογικά χαρακτηριστι−
κά σηµαντικά για την µελέτη της ιστορίας της αρχιτε−
κτονικής στην περιοχή και η διατήρησή του συµβάλλει 
στη διάσωση της ιστορικής πολεοδοµικής ενότητας 
του οικισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
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    Αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/ 111870 / 2787 (2)
Χαρακτηρισµός ως µνηµείου του κτιριακού συγκροτήµα−

τος εντός του κτήµατος Mibelli και συγκεκριµένα των 
κτιρίων CastelΙο Mibelli, Castellino καθώς και τριών (3) 
βοηθητικών κτιρίων (δύο διώροφα και ενός ισογεί−
ου) που βρίσκεται στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κάτω 
Κορακιάνα του ∆ήµου Φαιάκων στο Νοµό Κερκύρας, 
φεροµένης ιδιοκτησίας του ∆ήµου Φαιάκων και της 
Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) το π.δ. 63/2005 που δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 98/

Α΄/22.4.2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
β) το π.δ. 4/2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουρ−

γών» (Φ.Ε.Κ. 2/Α΄/8.1.2009),
γ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή−

των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Φ.Ε.Κ. 
153/Α΄/28.6.2002), 
δ) του ν. 2039/1992 «περί Κύρωσης της Σύµβασης για 

την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς της 
Ευρώπης» (Φ.Ε.Κ. 61/Α΄/13.4.1992), 
ε) του π.δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146/Α΄/13.6.2003) «Οργανι−

σµός Υπουργείου Πολιτισµού».
2. Την   υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20.1.2004 

υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 70/Β΄/20.1.2004) «Μεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού στις Περιφε−
ρειακές...» καθώς και την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟ−
ΠΥΝΣ /14/3698/20.1.2004 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 70/
Β΄/20.1.2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συµβουλίων 
του ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισµού».

3. Την εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Νεώτερης και Σύγ−
χρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς (∆.Ν.Σ.Α.Κ.) και τα 
λοιπά στοιχεία του φακέλου.

4. Την οµόφωνη γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµ−
βουλίου Νεωτέρων Μνηµείων µε αριθµό πρακτικού 
24/30.10.2008 (Θέµα 4ο), αποφασίζουµε:

Χαρακτηρίζουµε ως µνηµεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παρ. 1γ του ν. 3028/2002, τα κτίρια του 
κτήµατος Mibelli, όπως αυτά σηµειώνονται στο συνηµ−
µένο τοπογραφικό διάγραµµα του µηχανικού Σπύρου 
Γ. Παγιατάκη, σε κλίµακα 1:500, φεροµένης ιδιοκτησίας 
Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.) και ∆ήµου 
Φαιάκων, στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κάτω Κορακιάνα του 
∆ήµου Φαιάκων, στο Νοµό Κερκύρας και συγκεκριµένα:

(α) το κτίριο Castello Mibelli, διότι πρόκειται για εξαι−
ρετικά ενδιαφέρουσα κατασκευή του 19ου αιώνα, µεί−
ζονος σηµασίας του όλου συγκροτήµατος, µε έντονες 
αναφορές στη γοτθική και ιταλική − αναγεννησιακή 
αρχιτεκτονική. Το κτίριο παρά τις επεµβάσεις που έχει 
υποστεί, διατηρεί το µεγαλύτερο µέρος των αρχικών − 
αυθεντικών χαρακτηριστικών του και αποτελεί σηµείο 
αναφοράς για τους κατοίκους της Κέρκυρας, δεδοµέ−
νου ότι έχει συνδεθεί ιστορικά τόσο µε την οικογένεια 
Πολυλά, όσο και µε σηµαντικά πρόσωπα της σύγχρονης 
ελληνικής ιστορίας.

(β) το κέλυφος του Castellino, διότι αποτελεί ενδιαφέ−
ρουσα κατασκευή των αρχών του 20ου αιώνα, αποτελεί 
δε αναπόσπαστο τµήµα του αρχικού συγκροτήµατος. Το 
κτίριο έχει εσωτερικά πλήρως αλλοιωθεί προκειµένου 
να διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες στέγασης του 
Παραρτήµατος της Εθνικής Πινακοθήκης Αλεξάνδρου 
Σούτσου, στην Κέρκυρα.

(γ) τα κελύφη των τριών (3) βοηθητικών κτισµάτων στο 
βορειοανατολικό άκρο του Συγκροτήµατος, όπως αυτά 
σηµειώνονται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα 
µε τα στοιχεία 1, 2 και 3 και συγκεκριµένα δύο (2) διωρό−
φων κτισµάτων κι ενός ισογείου, διότι εµφανίζουν ενδι−
αφέροντα αρχιτεκτονικά και µορφολογικά στοιχεία και 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του Συγκροτήµατος.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
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E<I>HMEPII THI KYBEPNHIEni 
THI EAAHNIKHI 

TEYXOI AEYTEPO Ap. <l>uAAou 1225 

nEPIEXOMENA 
AnOCI>AIEII 

EKTlllT]OT] TWV nep1f30MOVTIKWV emmwoewv OPtalleVWV 
axe51wv KOI npoypallll<hwv, oe OUilllOP<PWOTJ 1-1e nc; 

TT]C: Oi5T]ytac; 2001/42//EK «O)(E:TlKO l-IE: TT]V 
eKTlllTJOTJ Twv nep1f3aMoVT1Kwv emmwoewv oplalle-
vwv O)(ei5[wv KOI npoypOilllOTWV» TOU Eupwna"lKOU 
Ko1vof3ouA.Iou Kat Tou 2:u1-1f3ouA.Iou TTJC: 27nc; louvlou 
2001 .................................................................................................................. . 

XopfJYTJan 6.5elac; aOKTJOTJC: enayyeAilaToc; Ko1vwv1Kou 
/\eiTOUpyou OTT] ZIOUTOU - ruq>TOKT] EuayyeAia TOU 
rewpy[ou....................................................................................................... 2 

AnO<I>AIEII 
Ap161-1. YnEXOt.E/EYnE/OIK. 107017 (1) 
EKTlllT]OT] TWV neplf30MOVTIKWV emnTWO&WV OpiO!leVWV 

axe5[wv Kat npoypOilllOTWV, oe OUilllOP<PWOT] l-IE: nc; 51-
TTJC: oi5nylac; 2001/42//EK «O)(E:TlKO l-IE: TT]V eKTl-

llTJOT] Twv nep1f3aMoVT1Kwv emmwoewv op1ollevwv axe-
5lwv Kat npoypOilllOTWV» Tou Eupwna"lKou Ko1vof3ouA.Iou 
KQI TOU 2:U!lf30UAlOU TT]C: 27T]c; IOUVlOU 2001. 

OIYnOYProl 
EmTEPIKnN, MiMOIIAl: .l1101KHIHI 

KAI AriOKENTPniHI - OIKONOMIAl: KAI OIKONOMIKON -
nEPIBAMONTOI, xnPOTA:IAl: KAI MiMOIInN EPrnN 
'EXOVTOC: unol!JT]: 
1. T1c; i5IOTaf;elc; TOU ap6pou i5eUTepou TOU V. 2077/1992 

«Kupwan 2:uv6f)Knc; ym TTJV Eupwna"lKf) 'Evwan ... » (ct>EK A' 
136) Kat TIC: TOU ap6pou 2 (nap. 1 TOU V. 1338/1983 
«Eq>apllovfJ Tou Ko1vonKou t.IKalou» (ct>EK A' 34), 6nwc; TPO-
nonon16nKe l-IE: TO ap6po 6 TOU V. 1440/1984 «2:Uilll&TOXTJ TT]C: 
EA.A6.5ac; OTO Keq>aAato, ma ano6ellOTlKO Kat OTIC: npof3M-
l!Jelc; TTJC: Eup. EnevMoewv K.A.n.» (ct>EK A' 70) Kat 
TOU ap6pou 65 TOU v. 1892/1990 (ct>EK A' 101). 

2. T1c; TOU V. 1650/1986 «YIO TT]V npomao[a TOU 
nep1f3aAAOVTOC:» (ct>EK A' 160/1986), onwc; exet TPOnonotn6e[ 
l-IE: TIC: TOU V. 3010/2002 (ct>EK A' 91). 

3. T1c; i5IOTaf;elc; TWV ap6pwv 23 (nap. 1) Kat 24 TOU V. 
1558/1985 «KUf3epVT]OT] Kat Kuf3epVT]TlKa 6pyava» (ct>EK A' 137) 
Kat TWV ap6pWV 9 KQI 13 TOU n.i5/TOC: 473/1985 «K060piO!l6c; 
Kat OVOKOTOVOilTJ TWV OP!lOi5IOTTJTWV TWV YnoupyelWV» (ct>EK 
A' 157). 

4. T1c; Tou v. 2540!1997 «Kupwan TTJC: 2:u1-1f3aonc; 
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y1a TTJV eKTlllTJOTJ Twv nep1l3aMovnKwv emnTwoewv ae 
i51aouvoplaKa nA.a[ata» (ct>EK A' 249). 

5. Ttc; TOU V. 3028/2002 «rtO TT]V npOOTOOlQ TWV 
OPXatOTTJTWV Kat ev yeve1 TT]C: noAlTlOTlKTJC: KAT]pOVOiliOC:» 
(ct>EK A' 153). 

6. Tnv un' ap161-1. 2001/42/EK o5nyla Tou Eupwna·iKou Km-
vof3ouA.Iou Kat TOU 2:U!lf30UAlOU TTJC: 27T]c; IOUVlOU 2001 TWV 
Eupwna"iKwv KmvoTf)Twv (EEL 197/30/21.7.2001). 

7. Ttc; TTJC: un' ap161-1. Hn 15393/2332/2002 Ko1vf)c; 
unoupyiKTJC: anoq>OOT]C: l-IE: 6e1-10 i5T]IlOOlWV KQL 
li51WTlKWV epywv Kat (')paOTT]PIOTTJTWV oe KOTT]yoplec; OU!l-
q>WVQ l-IE: TO ap. 3 TOU V. 1650/1986, onwc; OVTIKOTQOT06T]KE: 
ano TO ap. 1 TOU V. 3010/2002 ... » (ct>EK 8' 1022). 

8. T1c; TTJC: un' ap161-1. 11014/703/ct>104/14.03.2003 
KOivf)c; unoupyiKTJC: anoq>OOT]C: l-IE: 6e1-10 «t.tai51KOOLQ npo-
KQTOpKTIKTJC: neplf3aMOVTIKTJC: EKTlllTJOTJC: KQI 
(n.n.E.A.) Kai'EyKpiOT]C: neplf3aMOVTIKWV 'Opwv (E.n.O.) OU!l-
q>WVQ l-IE: TO ap. 4 TOU V. 1650/1986, onwc; QVTIKQTOOT06T]K& 
ano TO ap. 2 TOU V. 3010/2002 ... » (ct>EK B' 332). 

9. T1c; TT]C: un' ap161-1. 33318/3028/1998 KOivf)c; 
unoupyiKTJC: anoq>OOT]C: «Ka6opl01lOC: lleTpWV Kat 5tai51KO-
OLWV y1a TTJ i51aTf)pnan Twv q>umKwv otKoTonwv (evi51at-
TTJilOTwv) K06Wc; Kat TT]C: ayp1ac; nav[(')ac; Kat XAWpti5ac;» 
(ct>EK B' 1289). 

10. Ttc; TWV ap6pwv 6 KOL 7 TT]C: Oi5T]ytac; 92/43/ 
EOK TOU 2:U!lf30UALOU TT]C: 21T]c; Ma"iou 1992 «ria TT] i5IOTTJPTJOT] 
TWV q>UOLKWV OIKOTOnWV K06Wc; Kat TT]C: ayptac; nav((')ac; Kat 
xA.wpl5ac;» (EEL 206/7/22.7.1992). 

11. T1c; TT]C: un' apL6!l. 11764/653/2006 KOivf)c; 
unoupyiKTJC: anoq>OOT]C: «npoof3aOT] TOU KOIVOU OTIC: i5T]!lOOLec; 
apxec; y1a napoxfJ nA.npoq>op1wv axeTIKa 1-1e To nep1f3aMov 
oe oUilllOP<PWOTJ 1-1e nc; TTJC: o5nylac; 2003/4/EK. .... 
K.An.» (ct>EK B' 327). 

12. Tnv Un' ap161-1. t.lt.K/¢.1/2/6139/2004 KOLvf) anoq>OOT] 
TOU npw6unoupyou Kat TOU Ynoupyou EowTepLKWV, t.T]!lO-
OLOC: t.lotKTJOTJC: Kat AnoKeVTpwonc; «Avaeean aplloi5toTf)Twv 
moue; Yq>unoupyouc; EowTepiKWV, t.n1-16atac; t.lotKTJOTJC: Kat 
AnoKeVTpWOTJC:» (ct>EK B' 527). 

13. Ttc; TOU ap6pou 90 TOU «KWi5lKO VO!l06eo[ac; 
y1a TTJV Kuf3epvnan KOL TO Kuf3epVT]TIKO 'Qpyava», nou Kupw-
6nKe l-IE: TO ap6po npWTO TOU n.i5. 63/2005 (ct>EK 98A'). 

14. T 0 yeyov6c; OTl an6 TIC: TTJC: anoq>aanc; QUTTJC: 
npoKaA.eiTat 5anavn oe f3apoc; Tou KpanKou npoOnoA.oyt-
OilOU TO Ul!JOC: TTJC: ono[ac; i5ev 1-1nope[ VQ K06opto6e[ Kat 60 
KaAuq>6el an6 nc; t.n1-16atec; EnevMoetc; eiTe OlllYWC: an6 
e6vtKouc; n6pouc; etTe 11eaw Twv ouvxPnllaToi5oToullevwv 
l-IE: TT]V Eupwna"iKf)'EVWOT] npoypOilllOTWV OTO nAOLOLO TWV 
ntOTWOE:WV nou i5LOTt6eVTOl yta TIC: (')paoetc; Kat evepyetec; 
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oun:c;, OTIO TO OVTlOTOLXO emxetpT)OlOKO npoypOIJJ..LOTO, 

/\.p6po 1 

Me TTJV nopouaa anocpaOT) anoaKondTm 11 OUJ..LIJOP<fJWOil 
J.le nc; otaTa!;etc; TTJC: ool']y(ac; 2001/42/EK Tou Eupwna"iKou 
Kotvol3ouA.(ou KOL TOU TllC: 271']c; louv(ou 2001 
TWV Eupwna"lKOlV KOLVOTllTWV «OXeTLKQ J..Le TI']V eKTlJ..li']OT) TWV 
nepti30AAOVTLKWV emmwaewv opLOJ..lEVWV axeo(wv KOL npo-
YPOJ..lJ..lOTWV», nou exet OI']J..lOOLeu6e( OTI']V EntOI']J..lll Ecpi']J..Lep(oa 
TWV Eupwna"iKWV KotVOTi]TWV (EEL 197/30/21.7.2001), ciJme, 
OTO TlAOlOLO J..LLO<; lOOppOTII']C: OVQTITU!;I']c;, VO eVOWJ..LOTWVeTOL 
11 neptl3aMoVTtKf] otacrToOTJ nptv TI']V uL06eTI']OTJ axeo(wv 
KOl npoypOJ..LJ..l<lTWV, J..Le TI']V 6eOTliOI'] TWV OVOyKOlWV J..LETpWV, 
opwv KOL OLOOLKOOLWV yta TT)V a!;tOAOYI']OI'] KOL eKTlJ..lllOTJ TWV 
entTITWOeWV TIOU eVOEXeTOL VQ EXOUV OTO nepti30AAOV KQl 
va npow6dTm eTm 11 aetcpopoc; av6.mu!;11 KOL J..LLO uliJilA.ou 
emneOOU TlpOOTOOlO TOU nepti30AAOVTO<;. 

/\.p6po 2 
OpLOIJOl 

rta TOU<; OKOTI00c; TTJC: TlOpOUOOC: OTIOcpOOTJC: VOOUVTOl we;: 
a) «OXEOLO KOL npoypOJ..liJOTO»: TO crxeota KOL npoypaJ..L-

J..lOTO, OUJ..LTieptAOJ..LI30VOJ..LEVWV eKetVWV TIOU OUYXPTJJ..LOTO-
OOTOUVTOl an6 TTJV Eupwno"iKi] KmvoTTJTO, Ka6wc; Km m 
TpOTIOTIOL{]cretc; TOU<;: 

- nou eKnovo0VTm i]/Kot eyKp(voVTm on6 OI']J..LOOLO apxf] 
ae e6VLKO, neptq>epetOKO {] TOTliKO en(neoo {] TIOU eKTIO-
VOUVTOl on6 J..LLO OI']J..L6ma apxf] npoKetJ..Levou va eyKpt6ouv, 
J..LEOW VOJ..L06enKi]c; OlOOlKOOlO<;, on6 TO Kmvol3ouA.to n TI']V 
Ku13epVI']OTJ, Km 

- TIOU OTIOlTOUVTOl l3acret VOJ..L06eTLKWV {] KOVOVLOTLKWV 
OlOTO!;ewv KOl etOlKOTepa NOJ..LWV, .• n.t.., Y.A. KOl OTIO-
q>acrewv TWV revtKWV rpOIJJ..LOTEWV neptq>epetWV K06ciJc; KOl 
npa!;ewv TIOU eKOLOOUV TO OPIJOOLQ npoc; TOUTO 6pyova 
Nnt.t. n Nnlt., OUIJTiepiAOIJI30VOIJEVWV TWV OpyOVIOJ..lWV 
T omKi]c; AuTOOIOLKilOTJC:. 

13) «OTPOTilYIKi] nep1J3aA.A.ovnKf] eKTLJ..LTJOTJ 11 51-
aoiKacr(a eKTLIJilOTJC: Twv nep1l3aA.A.oVTIKWV emnTc.iicrewv 
axeo(ou {] npoypOJ..LJ..lOTO<; I'] OTIOlO nepiAOJ..LJ30Vel TI']V eKTIO-
VI']OT) OTpOTI']YIKi]c; J..LeAeTI']<; nep1l3aMoVTIKWV emmwcrewv 

Tl'] 01e!;aywyi] OIOI3ouA.euaewv, Tl'] OUVeKTLJ..li']OT) TTJC: 
KOl TWV OTIOTeAeOJ..LOTWV TWV 01aJ3ouA.euaewv KOTQ 

TTJ Mlllll an6q>aOTJc; Ka6wc; Km TTJV eVI']J..LepwOTJ axenKa 1-1e 
TT)V OTIO(j>OOT) OUT{]. 

y) «OTPOTT)YLK{] J..LeAETI'] nep1l3aMOVTIKWV emmc.iicrewv 
TO eyypaq>a OXeTIKO J..Le TO OXEOIO {] npoypOJ..L-

J..lO, Ta ono(a neptexouv nc; nA.I']poq>op(ec; nou ano1To0VTa1 
J36.ae1 TOU ap6pOU 6 KOI TOU napapT{JJ..LOTOC: Ill TOU ap6pOU 
11 TTJC: nopouaac; anoq>aal']c;, 

0) «KOLV0.: eva {] nepiOOOTepa (j>UOlKO {] VOJ..LIKO TlpOOWTIO 
Ka6Wc; KOl, OUJ..l<fJWVO J..Le nc; KeLJ..LEVec; OlOTO!;elc; n npOKTIKec;, 01 
evciJoe1c;, 01 opyavciJoe1c; f] 01 OJ..lOOec; eKnpoociJTII']oi]c; TOUc;. 

e) «eVOIO(j>EpOJ..LEVO KOIVO»: TO KOIVO nou 6(yeTat n evMxe-
TOl VO 61yd {] TOU OTIOLOU OIOKUI3eUOVTat OUJ..l<fJEpOVTO OTIO 
nc; OIOOIKaa(ec; A.nl!Jilc; anoq>aoewv y1o TI']V eq>apJ..Lovn Tou 
OXEOLOU {] TipoypOJ..LIJOTO<;, OUJ..LTieptAOIJI30VOJ..LEVWV TWV J..lll 
KuJ3epVI']nKc.iiv opyavwaewv eq>6crov npoayouv TI']V npoma-
o(a Tou nep1I36.MoVToc;. 

m) «OTJJ..LOata apxi].: a) 11 Ku13epVI']OTJ Kat To KuJ3epVI']TLK6. 
6pyava, 01 OI']J..lOOLec; UTII']pecr(ec;, 01 OpyOVIOIJO(TomKf]c; AUTO-
OIOlKI']OT)c; Kat TO VOJ..LIKO TlpOOWTIO OI']J..LOOLOU OIKOlOU, J3) OTIOIO-
of]noTe (j>UOIKO f] VOJ..liKO TlpOOWTIO J.le OpJ..lOOIOTT)Tec; OI']J..lOOLO<; 
apxf]c;, n OOKT)OI']c; OI']IJOOIWV OIOIKI']TIKWV K061']KOVTWV. 

«apxf] axeolao1Jou•: 11 OTJIJ6ma apxf] nou npol3alve1 
OTT)V eKTIOVI']OT) axeo(ou n npoypOIJJ..LOToc;. 

11) «OPJ..LOOLO apxn•: ., OPIJOOIO Ynl']pecr(a nepti36.AAOVTOC: 
TOU Y.nE.XO.t..E. (EYnE!YnEXOt.E) n ., OPIJOOLO YTII']pEO(a 
nepti30AAOVTO<; Tl']c; OLKetoc; neplq>epetoc; onwc; eiOLKOTepa 
npoi3MneTm mo 6.p6po 4 Tile; napouaac; onocpaal']c;. 

/\.p6po 3 
neo(o Eq>opJ..Loyf]c; 

1. H neptl3aA.A.oVTIKi] EKTtJ..LilOil npaYJ..Lo-
TonotdTm TlplV OTIO TI']V eyKpiOI'] evoc; axeo(ou {] npoypOJ..L-
J..LOTO<; {] TI']V evap!;l'] Tl']c; OXeTLK{]c; VOJ..L06eTIK{]c; OIOOIKOOlO<;, 
J.le TT)V emq>uA.a!;l'] TT)<; napaypaq>ou 2, y1a OXEOIO f] npo-
ypOJ..lJ..lOTO e6VIKOU, TIEplcpepeiOKOU, VOJ..LOPXIOKOU n TOTIIKOU 
XOPOKT{]pa TO OTIOLO evoexeTOL VO EXOUV OT)J..lOVTIKec; em-
TlTWOelc; OTO nep1I36.A.A.ov KOl eiOLKOTepa: 

a) yta TO OXEOLO Kat npoypOIJIJOTO TIOU eKTIOVOUVTOl YIO 
EVOV {] nepiOOOTepouc; OTIO TOU<; TOIJe(c; yewpy(ac;, 0000-
TlOVlO<;, OAietac;, evepyeta<;, 13IOIJI']XOVLO<;, J..LeTO(j>OpWV, 01-
axe(ptcrl']c; anoi3Ai]Twv, OIOXeLPIOilC: uo6.Ttvwv n6pwv, TI']-
A.emKOIVWVIWV, TOUpiOJ..lOU, TIOAeOOOJ..liKOU f] XWPOTO!;IKOU 
oxeoiOOJ..lOU f] XPiJOTJ<; Yll<; KOl TO ono(a TO 
nA.a(mo YIO J..LeAAOVTIKec; 6.oelec; epywv Kat OpOOTI']PIOTi]TWV 
TT)c; TlpWTI']c; (A) KOTT)yop(ac; (UTIOKOTI']yop(ec; 1 KOl 2) TOU na-
pOpT{JJ..lOTO<; I (n(vaKec; 1-10) TllC: un' api6J..L. 15393/2332/2002 
K01vf]c; unoupyiKi]c; an6q>oOT)c;. 

T a npoovaq>epO!Jeva OXEOIO KOI npoypOJ..liJOTO neptAOIJ-
136.VOVTat OTO napapTT)J..LO I TOU 6.p6pou 11. T 0 napapTI']IJO 
auTo J..LTIOpd va OUJ..LTIAI']pwveTm 1-1e anoq>acre1c; Tou Ynoup-
you nE.XO.t..E. J..LeTa an6 elafJYilOTJ Tl']c; OpJ..LOOIO<; UTII']pecr(ac; 
nep1I36.A.A.oVToc; Tou Y.nE.XO.t..E. (EYnE!Y.nE.XO.t..E.), oTOv 
nepiEPXOVTOl ae YVWOT) Tl']c; axeola Kat npoypOJ..lJ..lOTO TO 
OTIOlO e!JTilTITOUV OTI<; OVWTepW OIOTO!;etc;. 

l3) YIO OAQ TO OXEOIO Kat npoypOJ..LJ..LOTO TO OTIOlO OTO 
OUVOAO TOU<; {] ev IJEpEI ae neptoxec; TOU 
e6VIKOU oKeA.ouc; Tou Eupwna"iKou 01KoA.oy1Kou LliKTuou 
Natura 2000 (T6no1 KoiVOTIKi]c; Km Zwvec; 
E101Ki]c; npomacr(ac; (Z.E.n.) KOI TO ono(a evMxeTat va nc; 
eTII']peaoouv OT)J..LOVTIKO. E!;atpOUVTOl TO OXEOIO OIOXeLpi-
OT)c; KOI TO npoypOIJIJOTO opaOT)<; nou auvoeoVTat OJ..LWO 
{] e(vat OTIOPOLTI']TO yta TT) OIOXeLPIOT) Kat TlpOOTOOLO TWV 
nep1oxc.iiv auTc.(iv. 

npoKeiJ..LEVOU VO Kpl6e( OV TO OXEOIO Kat npoypOJ..liJO-
TO TIOU OVO(j>EpOVTat OTI']V OVWTEpW TIOpaypO(j>O, Kat OEV 
O(j>OpOUV OXEOIO Kat npoypOJ..LJ..lOTO Tl']<; nopaypaq>ou (a), 
evMxeTOI va enl']peacrouv OlliJOVTIKa nep1oxec; Tou e6v1Kou 
aKeA.ouc; Tou Eupwna"iKou OIKoA.oyiKou LliKTuou Natura 2000 
(T6not KOIVOTLKi]<; KOI Zc.iivec; EIOIKi]c; npo-
mao(ac; (Z.E.n.)), Kat enoJ..Levwc; av npene1 va unoi3A.116ow 
ae OIOOIKao(a npene1 va aKoA.oue.,eel 11 olaOIKao(a 
nep1l3aA.A.oVTIKOU npoeA.evxou Tou 6.p6pou 5. 

2. OIOOIKOOLO unoi36.MoVTat en(OT)c; TO axeota 
{] npoypOIJJ..lOTO TIOU OVOq>EpOVTat OTO napapTT)J..LO II TOU 
6.p6pou 11, J..L6vov 6Tav 11 KaT6. nep(mwOT) apJ..LOOta apxf] 
Kp(vel 1-1e VVWIJOOOTT)oi] TT)c;, OUJ..lq>Wva 1-1e TTJ OIOOIKacr(a 
nept13aA.A.ovnKoU npoef..tyxou TOU ap6pou 5, on evoexnat 
VQ EXOUV OT)IJOVTIKEc; emmciJoe1c; OTO nep1I30Mov. 

3. T a QKOA.ouea axeota Kat npoypOIJIJOTO oev UTIOKeiVTat 
OTO neo(o E(j>OpiJOyf]c; Tl']c; napoucrac; OTIO(j>OOT)<;: 

- OXEOIO Kat TlpOypOJ..LIJOTO TIOU E!;UTII']peTOUV OTIOKAei-
OTIKQ OKOTIOUc; e6VIKi]c; OJ..LUVac; n KOTQOTOOEWV EKTOKTT)c; 
OVOYKI']c;, 

- OI']J..LOOIOVOIJIKQ axeota Kat npoypOIJJ..LOTO n axeota KOI 
npoypOJ..lJ..lOTO TIOU aq>opow TOV npoUnoA.oyiOJ..lO. 

4. H napouaa OTIO<fJOOT) oev ae axeo1a Kat 
npoypOJ..LJ..LOTa OUYXPilJ..lOTOOOTOUJ..Leva KOTa nc; aVTtmotxec; 
Tpexouoec; nep160ouc; npoypOJ..LJ..LOTLOJ..LOU y1a Touc; Kavovi-
OJ..LoUc; TOU (EK) api6J..L. 1260/1999 KOI (EK) api6J..L. 
1257!1999. 
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J\p9po 4 
ApfJoota apxf) 

ApfJ6ota apxf) yta TTJV eq>apfJOvrl Twv TI1C: na-
pouoac; anoq>OO!l<; 

1) 11 OpfJOota Yn11peala nepti36A.A.oVToc; TOU Y.nE.XO.t:..E. 
(EYnE/Y.nE.XO.t:..E.) YlO axeolO KQl npoypOfJfJOTQ TO 
ono(a: 

a) avaq>epoVTm ae E9vtK6, l:.ta-neptq>epetaK6 Kat nept-
q>epetaK6 en(neoo, 

l3) EfJnlnTOUV yewypaq>lKQ OTO OUVOAO TOU<; rl EV fJepel OE 
neptoxec; TOU e9VlKOU OKeAOU<; TOU Eupwna"iKOU OlKOAoyl-
KOU LllKTuou Natura 2000, 

y) eyKp(voVTm fJE v6fJouc;, r1 unoupytKec; anoq>a-
aetc;, 

o) Oq>OpOUV Tpononotf)Oel<; TWV OXEOLWV KOl npoypOfJ-
fJOTWV nou avaq>epOVTQl OTQ eoaq>lO (a), (13) KOl (y) Tl1<; 
napouoac; napaypaq>ou. 

2) 11 OPfJOOlO un11pea(a nepti36MoVTO<; TI1C: OlKeLO<; ne-
ptq>epetac; yta axeota KOl npoypOfJfJOTQ TO ono(a avaq>e-
POVTOl oe Llla-NOfJOPXlOKO, NOfJOPXlOKO rl TOmKO en(neoo 
TT)<; LOlO<; neptq>epetac; KOl OEV EfJnlnTOUV yewypaq>lKQ OTO 
OUVOAO TOU<; rl ev fJepet ae neplOXe<; TOU e9VlKOU OKeAOU<; 
TOU Eupwna"iKou OtKoA.oytKou LllKTuou Natura 2000. 

J\p9po 5 
LllOOlKao(a neptl3aAAOVTlKOU npoeMvxou yta TI1V 

unol3oA.f) ae Twv axeo(wv Kat npoypafJfJOTwv 
TWV napaypaq>WV 113 KQl 2 TOU ap9pou 3 

1. K69e axeolO rl npoypOfJfJO ano TO avaq>epOfJEVO OTl<; 
napaypaq>ouc; 113 Kat 2 Tou 6p9pou 3, unoi30MeTm oe otaot-
Kao(a neptl3aAAOVTlKOU npoeMvxou npOKElfJeVOU 11 OPfJOOlO 
apxf) nou npoi3MneTm OTTJV nap6ypaq>o 3 va Kp(vet KOT6 
TOU<; ElOlKOTepouc; opouc; TOU 6p9pou OUTOU, eav TO ev AOyW 
axeolO rl npoypOfJfJO EVDeXETOl VQ exet OllfJOVTlKe<; emmWOEl<; 
mo nepti36Mov Kat npenet KOT6 auveneta va unoi3A.118el ae 

rta TO OKon6 OUTO 11 apxf) axeolOOfJOU unoi30Met OLTT)Oil 
OTTJV apfJOOlO apxf), 11 ono(a auvooeUeTOl an6 q>OKEAO fJE Tl<; 
nA.11poq>oplec; nou neplA.afJI36voVTm mo napOpTT)fJO IV TOU 
6p9pou 11, ae OXTW (8) TouA.Oxtmov aVT(ypaq>a. 

2. neplmw011 nou o q>aKeA.oc; TTJC: napaypaq>ou 1 oev 
e(vm nA.r1PI1<;, 11 apfJ6ota apxf), To apy6Tepo eVT6c; e(Koat 
(20) 11fJEPWV an6 TT)V unol3oA.f) TOU, EVIlfJEPWVEl eyypaq>wc; 
TTJV apxf) axeotaofJou yta Tl<; anmTOUfJevec; nA.11poq>oplec;, 
OTOlXELO KOl TEKfJ11PlWOEl<;, fJE TO ono(a npenel VO OUfJnA11-
pw9e( o q>aKeA.oc;. 

3. H apfJ6ota apxf) aq>ou To q>aKeA.o Kat otam-
mwaet OTl e(vm nMP11C:, KQl nplV TO nepte-
XOfJEVO TOU, Tov eVT6c; e!Koat (20) 11fJEpwv an6 
T11V unol3oM Tou (f) TTJV unoj3oA.f) TWV anapa(TT)TWV ou-
fJnA11PWfJOTlKWV OTOlXELWV eq>ooov anmTOUVTOl), OTl<; KQTO 
neplmw011 011fJOatec; apxec; nou avaq>epoVTm napaK6Tw, 
yta va otaTunwoouv T1l yvWfJI1 Touc; Kat etotK6Tepa: 

a) neplmw011 nou apfJOota apxf) elvm 11 npoi3A.en6-
fJEVIl OTTJV napaypaq>o 1 TOU ap9pou 4, 0 q>OKEAO<; otaj3l-

a.1) OTQ Ynoupyela noA.lTlOfJOU, AypOTlKrlC: KQl 
Tpoq>LfJWV, EfJnoplKf)c; NaunA.(ac; KOTO nep(mWOil, 

a.2) mtc; apfJ6otec; KaT6 neplmw011 Yn11pealec; Tou YnE-
XOt:.E, 

a.3) moue; OpyavtofJouc; A9f)vac; r1 0eooaA.oviK11C: KaT6 
nep(mWOT] rl OTOU<; OpyaVlOfJOU<; TOU ap9pou 3 TOU N. 
2508/1997, Eq>OOOV OUTOL exouv OUOTa9e(. 

13) neplmw011 nou apfJ6ota apxf) e(vm 11 npoi3A.en6fJEV11 
OTTJV napaypaq>o 2 Tou 6p9pou 4, o q>aKeA.oc; 
OTl<; QVTLOTOlXE<; fJE Tl<; apxec; TOU eoaq>(ou a, apJ.lOOlE<; 
un11peolec; TTJC: otKelac; neptq>epetac; KOl ae nep(nTWOll nou 

oev Uq>LOTQVTQl TeTOlE<;, one; OVTLOTOlXE<; KEVTPlKe<; rl No-
fJOPXlOKe<; Un11pea(ec; KQTQ T11V Kpl011 T11C: OpfJOOlO<; nepl-
q>epelOKrlC: Yn11pealac;. 

y) H we; avw OpfJOOlQ apxf) T11C: napaypaq>ou a r113 fJnope( 
ae nepmTwoetc; Kat ecS.v To Kp(vet anapa(T11TO, 
va T11 yvWfJ11 Km 6.A.A.wv 011fJOatwv apxwv. 

4. Meaa ae aapaVTa (40) 11fJepec; an6 TI1V napaA.a13r1 Tou 
q>aKeA.ou ot o11fJ6mec; apxec; nou avaq>epoVTm OTI1V napa-
ypaq>o 3 T11 yvWfJ11 Touc; OT11V apfJ6ota apxf). 

5. E(vm OUVQTOV KQTQ T11 OlOOlKQOLQ otal3ouA.euo11<; fJE 
nc; KaTa neplnTwa11 011fJOatec; apxec; nou avaq>epoVTm 
OTI1V napaypaq>o 3, 11 apfJ6ota apxf) va an6 T11 apxf) 
OXEOlOOfJOU np6a9eTe<; nA11POq>op(ec;, OTOlXeLO KQl TEK-
fJ11PlWOEl<; yta T11V T11C: 011fJOVTlKOT11TO<; TWV 
EVOEXOfJEVWV emmwaewv TOU oxeo(ou rl npoypOfJfJOTO<; 
mo nept136.Mov. 

6. H OpfJOOlO OPXrl a no T11V napaA.al3f) TWV YVWfJOOOTf)oe-
WV an6 Tl<; npoavaq>ep6fJevec; 011fJOatec; apxec; r1 6.A.A.wc; an6 
T11V napeAEUOil TT)<; npo9eafJLO<; TWV oapaVTa (40) 11fJEpWV 
KQl an6 TO av exouv otal3tl3ao9el rl OXl Ol yvw-
fJOOOTf)oetc; OUTe<;, EOV TO npOTElVOfJEVO oxeolO 
rl npoypOfJfJO EVDeXETQl VQ exel OllfJOVTlKe<; emmWOEl<; 
mo nepti36Mov Kat npenet KaTeS. ouveneta va unoi3A.118el 
ae Km eVT6<; oeKaneVTe (15) 11fJEpwv npol3a(vet ae 
eenKf) VVWfJOOOT110TJ rl OPVIlTlKf] anoq>OO!l W<; npoc; T11V 
unoxpew011 unoj3oA.f)c; ae otaotKOola 

7. H 9enKf] YVWfJOOOT11011 f] OPVIlTlKrl anoq>OO!l T11C: ap-
fJOOlO<; apxf]c; unoypaq>eTat an6 To revtK6 l:.teu9uVTf) ne-
pti36.MoVToc; Y.nE.XO.t:..E. rl TOV apfJOOlO revtKO l:.teu9uVTf] 
TTJC: otKelac; neptq>epetac; KOTa neplmw011. H 9enKf] yvw-
fJOOOT11011 taxuet yta neptoptofJevo xpovtK6 ot60T11fJO nou 

a' auTf]v. 
8. H apfJ6ota apxf] m11v apxf] axeotaofJou aVT(-

ypaq>o T11C: 9enKf]<; YVWfJOOOT11011C: rl OPVIlTlKf]<; anoq>0011C: 
auvooeuofJevo an6 axenK6 q>aKeA.o. 

9. H apxf] axeotaOfJOU npol3alvet eVT6c; oeKa (10) 11fJEpwv 
an6 T11V napaA.al3f) T11<;, ae 011fJOatonoL110TJ T11<; 9enKf]<; 
yvWfJOOOTTJOilC: rl OPVIlTlKf]c; anoq>OOilC: TT)<; OpfJOOlO<; apxf]c; 
YlO T11V EVIlfJepWOil TOU KOlVOU KOl ElOlKOTepa: 

a) rta axeC5la KOl npoypOfJfJOTO e9VlKOU emneoou, fJE 
C511fJOo(eu011 axeTtKf]c; avaKOLVWOilC: ae Mo (2) TouA.axtmov 
11fJEpf]mec; E<P11fJep(C5ec; e9vtKf]c; EfJI3eA.etac; Km evC5exofJevwc; 
11AEKTpOVlKO, eq>OOOV unOpXEl OUT{] 11 C5UVOTOTI1TO. 

13) rta axeC5ta KQl npoypOfJfJOTO Llta-neptq>epelOKOU KOl 
neptq>epelOKOU emneoou fJE Olaj3(13aan QVTlypaq>ou T11<; 
9eTlKf]c; VVWfJOOOT110T]<; f] apVT]TlKf]c; anoq>aanc; mo(a) 
otKelo(a) neptq>epetaK6(6.) yta va A.613et(ouv) 
yvcila11 Km fJE C511fJoo(eu011 axeTtKf]c; avaKo(vwOilc; ae Mo 
(2) TOUAQXlOTOV 11fJEpf]atec; E<jl11fJEp(oec; neplq>EpElOKf]<; f] 
e9vtKf]c; EfJI3eA.etac;. 

y) rta axeC5ta KQl npoypOfJfJOTO LllO-NOfJOPXlOKOU, NOfJOP-
XlOKOU f] TOmKOU enmeoou fJE T11 C5tal3(13a011 OVTlypaq>OU 
T11C: 9enKf]<; VVWfJOOOT11011C: f] OPVIlTlKf]c; anO<j>OOilC: OTO( a) 
OlKelo(a) NOfJOPXlOKO(a) yta va A.6.13et yvciJ-
011 KOl fJE 011fJOOLEU011 OXETlKf]<; QVOKOLVWO'l<; OTOV TOmKO 
TUno f] ae nep(mWOll eA.A.etljJf)c; TOU oe fJLO E<P11fJEp(oa fJE 
eupuTEP11 neptq>epetaKf] f] e9vtKf] efJj3eA.eta. 

Ap9po 6 
MeAeTT) neptl3aAAOVTlKWV Emmwoewv 

1. neplmw011 nou anmTe(Tm OUfJq>wva fJE TO 
6.p9po 3 (nap.1 Km 2), 11 apxf] axeC5taofJou eKnovel 
TTJYlKf] MeAeTI1 neptl3aMOVTlKWV Emmwoewv yta 
TO npOTElVOfJEVO axeC5lO f] npoypOfJfJO, 0T11V ono(a EVTO-

neptypaq>OVTOl KOl Ol evC5EXOfJE-
vec; OllfJOVTlKe<; emmWOEl<; nou 9a exet OTO neplj30AAOV 11 



16452 E<l>HMEPil: THl: KYBEPNHl:Enl: (TEVXOl: AEYTEPO) 

eq>OpiJOYll TOU oxeo(ou KOL 
ae A.a1Jf3a-

V01Jevwv unOL!Jil TWV OTOXWV KOL TOU yewypaq>LKOU neofou 
TOU oxeOfou T 0 nepLeXOiJeVo 

L.M.n.E. neptypaq>eTOL avaA.UTlKO OTO napapTiliJO Ill TOU 
ap9pou 11 

2. H :L.M.n.E. neplA.aiJ[3avet nov 
jJnope( VO OnOLTOUVTOl YLO TllV eKTliJilO'l TWV evOeXO!JeVWV 
OlliJOVTlKWV emmwoewv nou 9a EXel OTO nepl{30A.A.ov ll eq>ap-
iJOYll TOU axeo(ou un6L!Jil 

KOL 1Je96oouc: eKTf!lllO'lC:, To neptex6-
1Jevo KOl TO enfneoo A.enTO!JepelWV TOU axeo(ou TOU npo-

TO maoto Tou KOL To 
[3a91J6 mov onofo 01 nept[3aA.A.oVTLKEC: emmwoetc: MvaVTOL va 
af;toAOY'19ow KaA.I.!Tepa ae otaq>openKa enfneoa axeotOOiJOU 
wme va anoq>e\)ynm ll enav<lAilL!Jil 

3. TllV KOl TO [3a9iJO TWV 
Mllpoq>optwv nov npenet va neplA.allf3avoVTm OT'lV L.MHE., 
ll axeoLOOIJOU jJnope( nplV KQTO TO OTOOlO 

:LMHE. va an6 TllV apiJOOLa nepm-
Tepw H apiJOOLa eq>ooov TO Kp(vet OKOnliJO 
KOL nptv OT'lV axeotao!Jou, Til 
yvw!Jil Twv KaTa nepfmw011 OlliJOatwv apxwv nov avaq>epoVTOL 
OT'lV napaypaq>o 3 Tou 6p9pou 5 

4. Kaee ota9eat1Jil nXIlpoq>op(a 6oov aq>opa nc: 
TWV axeo(wv KOl npoypOiJIJOTWV OTO neplf30A.-

AOV, ll ono(a an6 Kanmo 6A.A.o en(neoo 
anoq>aoewv an6 otOTaf;etc: TllC: 

11nopel va XPilOLiJonme(Tm yta TllV 
TWV nAilPOq>OplWV nou nepLEXOVTOl OTO napapTiliJO Ill TOU 
Op9pOU 11 

5. To Y.nE.XO.t..E. Xallf3avet Ka9e avayKa(o IJETPO nov ea 
OTL To neptex611evo Twv :L.M.n.E. efvat notonK6 

WOTe VQ QVTOnoKplVOVTOl 
anoq>OOilC:· H OPIJOOlO Ynllpeo(a TOU Y.nE.XO.t..E. 

avaKmvwvet OTilV E.K., Ta Tux6v iJETpa nov AOIJ-
[36vet 6oov aq>opa TllV nOLOTilTO auTwv Twv iJeAeTwv. 

Ap9po 7 
t..LOOIKOOlO EKTlllllO'lC: 

(:L.n.E.) 
1. T a axiom npoypoiJIJOTO nov avaq>epoVTm one; na-

1 KOL 2 Tou 6p9pou 3 KOL Ta ono(a evMxeTm 
VO EXOUV OTO neptf36A.A.ov, unol3aA.-
AOVTOl ae otaotKaofa :L.n.E. H :L.n.E. anoTeXef npoUn69eoll 
YLO TllV EYKPLO'l TOU ev Myw axeo(ou 

YLO TllV evapf;ll TllC: OlOOlKOo(ac;, 
OU!Jq>wva !Je nc; 

2. rm Til Olevepyeta :L.n.E. ll axeoLOOiJOU unoi36A.A.el 
OlTilO'l OT'lV OPiJOOlO opfl;eTOl OTO ap-
9po 4 napouoac;, OUVOOeUOiJeV'l ano TOV q>OKeA.o TllC: 
:L.M.n.E. ae MKa (10) TouMxtmov aVTITuna. To nepLeXO!Jevo 

:L.M.n.E., OTilV ono(a neplA.aiJI36veTm KOL Tou 
npoTelVO!JeVOU axeo(ou Tl npoypOiJIJOTOC:, OTO 
napapTlliJO Ill Tou 6p9pou 11 

LTOV q>OKeAO TllC: :LMnE neplAOiJI30VOVTOl en(O'lc;: 
a) ll yvWiJOOOTilO'l jJe QVT(ypaq>o TOU 9eW(Jil-

IJEVOU XOPTil jJe OXIliJOTlKTl aneLKOVlO'l TOU axeo(ou n npo-
YPOIJIJOTOC:, eq>ooov TO OXEOlO n np6ypOIJIJO e(xe unoi3A.Il9el 
ae otaotKao(a neptl3aA.A.oVTtKou npoeMyxou OU!Jq>wva !Je 
TO ap9po 5 napouoac;, 

13) ll anOVTilO'l eq>ooov YLO TO axe-
OlO n np6ypOIJiJO uno13M91lKe epWTlliJO OUIJq>WVO iJe TllV 
napaypaq>O 3 TOU ap9pOU 6 

3. :Le neplmw011 nov o TllC: napaypaq>ou 2 oev 
e(vm ll OPIJOOIO apxfJ, TO apy6Tepo eVT6c; elKOOl 
(20) ll!Jepwv an6 Tllv unol3oM Tou, EV111Jepwvet 

TllV oxeoLOOiJOU YLO 
OTOLXe(a KOL !Je Ta ono(a npenet va ouiJnAil-
pw9e( o q>OKeAOC: f], eq>OOOV Ol elVOl 

TOV emOTPE!pel. 
4. KOT6 Til OlOOlKOOlO :L.n.E. TOU axeo(ou npoypajJ-

npayiJOTOnOLe(Tm ll otaotKaofa !Je 
KOl IJe TO evotaq>epojJevo KOlVO. npoc; TOUTO ll 

ap!Joota eq>ooov et;naaet Tov q>aKeA.o KOL otammwoet oTt 
dvm Tov eVT6c; e!Kom (20) ll!Jepwv an6 TllV 
unol3oA(J TOU (f] TllV unol3oA(J TWV anapa(TllTWV OUIJMilPWiJO-
TlKWV OTOLXe(wv eq>OOOV anOLTOUVTOl) a) KOT<l nep(mWO'l 

nov npoi3MnoVTm napaKaTw yta va eKq>pa-
oouv Til yvWiJil KOI TUXOV en( TOU 
nepLeXOIJEVOU TOU Kml3) OT'lV axeoLOOIJOU WaTe VO npol3et 

OT'1 TOU OTO KOLVO. EtOlKOTepa: 
4.1 t..taotKao(a otal3ouJ..euollc: !Je TIC: 
a) :Le nepCmw011 nov apiJOOta apxfJ e(vm ll npoi3A.en6-

iJeV'1 OTilV napaypaq>o 1 TOU ap9pou 4, OUTTl 
TO q>OKeAO: 

a.1) OTO Ynoupyefa noJ..lTIOIJOU, Avamuf;llc: KOl 
T poq>(IJWV, EiJnoptKf]c; KaTa nep(mWOil, 

a.2) KOTO nepfnTWO'l TOU Y.nE. 
xn.t...E., 

a.3) n eeooaJ..ov(KilC: KOTQ 
nep(mWO'l, Tl OTOUC: TOU ap9pou 3 TOU V. 
2508/1997 eq>OOOV OUTOl EXOUV OUOT09e(, 

a.4) OTO(a) OlKe(o(a) neptq>epetaK6(a) LUiJI30UAlO(a), TO(a) 
onofo(a) eKT6c; an6 Til OLOTUnWO'l 
9eTel(OUV) KOl OT'1 Ol09e0'1 TOU KOIVOU, onoTe 

KOl TO OTOLXe(a TOU q>OKEAOU :L.M.n.E. 
a.5) OTO KOTQ TOiJEO OpiJOOlO Ynoupye(o. 
13) :Le neplmw011 nov apiJOOLa apxfJ efvm ll npo13Xen6-

iJeV'1 OTilV napaypaq>O 2 TOU ap9pou 4, 
To q>aKeA.o: 

131) OVTlOTOLXeC: 11e TOU eoaq>(ou a OpiJO-
KOL ae nepfmw011 

nov oev uq>(maVTm 
fJ NOiJOPXlOKEC: Unllpeo(ec;, KOTQ TllV K(Jl0'1 O(JIJOOIOC: 

132) OTO(a) OIKe(o(a) NOIJOPXIOK6(a) LUiJI30UAlO(O), TO(a) 
ono(o(a) eKT6c; an6 Til OLOTunw011 
9eTel(OUV) KOl OT'1 Ola9e0'1 TOU KOIVOU, onoTe TOU(C:) 

MllPOq>op(ec; KOl TO OTOlXelO TOU q>OKEAOU :L.M.n.E. 
y) H avw OPiJOOlO napaypaq>ou 4.1.0 n 4.1.13 

!Jnope( ae et;mpeTLKEC: KOL eav To Kp(vet ana-
pa(TllTO, va Til yvW!Jil KOl aA.J..wv OlliJOOIWV apxwv. 

o) 01 OlliJOOLec; apxec; KOL To(a) 
neptq>epeLaK6(6) LUIJI30UAlO(a) n NOIJOPXIOK6(6) LUIJI30UA.lo(a) 
KaTa nepCmw011, Km 
llAeKTpOVlKO, Til yvWiJil KOl TUXOV 
OTilV O(JIJOOIO OPXTl IJEOO ae npo9eOiJlO oapaVTa neVTe (45) 
lliJepwv an6 TllV napaA.al3n Tou q>aKeA.ou. 

42 t.taou<ao(a jJe TO evotaq>ep6iJevo KOIVO: 
a) H apxfJ axeoLOOIJOU OlliJOOlOnOLe( OTO KOIVO TO q>aKeAO 

:L.M.n.E., WOTe va X613et YVWO'l KOl o(vel OTO evotaq>epojJevo 
Kotv6 TllV euKmp(a va otOTunwoet eyypaq>wc;, KOL evoexo-

llA.eKTpovtKa, nc; Tou eq>6oov To em9ullel. 
H OlliJOOLOnofllO'l, nov npOYIJOTOnOLelTOliJEOO ae neVTe (5) 
lliJEpec; an6 TllV napaJ..al3f] TOU q>OKEAOU an6 TllV OPIJOC5la 
apxfJ, y(veTm !Je OlliJOa(euall avaKo(vwO'lc: ae ouo 
TouXaxtmov lliJepf]mec; 

1) yLa OXEOIO KOl npoypOiJIJOTO e9VLKOU 
fJ <Sta-neptq>epelOKOU emneoou, 

2) neptq>epelOKTlC: eiJI3EAetac; yta axe<Sta KOl npoypOiJIJOTO 
neptq>epelOKOU fJ <510-VOiJOPXLOKOU emneoou, 

3) Tl YLO OXE- . 
<Sta KOl npoypOiJiJOTO VOIJOPXLOKOU n TOTILKOU emneoou. 
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(3) H 11apa116vw avaKofvwOT] 11pem:1 va m:piAOiJ(3ovet 
1) TOV TLTAO TOU axeo(ou rl11POYPOiJiJOTOC: 
2) Til yvwcrT0110LT]OT] on OlaeeTOUV TO<JO 'l LOlO ocro 

KOl TO(a) OIKELO(a) nepu:pepEIOKo(a) LUiJ(30UAIO(a) rl TO(a) 
otKe(o(a) NoiJOPXtoK6(6) LUiJ(3ouA.Io(a) KOTO 11eplmwcrT], nc; 
0110p0LTT]TEC: 11AT]pocpop(ec; KOl aTOlXeLO TOU QJOKEAOU 11pO-
KEiiJEVOU VO EVT]iJEpwed TO KOIVO KOl 

3) 11pocrKAT]OT] 11poc; TO EVOIOQJEPOIJEVO KOIVO VO OIOTU11W-
crel eyyp6cpwc;, Kot evoexoiJevwc; T]AEKTpOVIKO, KOl cre Kaee 
11Epll1TWOT] enapKWC: TEKiJT]PIWiJEVO nc; 0110ljJEIC: TOU 11poc; 
TT]V OpiJOOIO OPXrl, iJecra ae 11poeecriJ(O TPIOVTO (30) T]iJEPWV 
0110 TT] <5T]iJO<JlEUOT] TT]C: OVOKOlVW<JT]C: auTf]c;. 

y) Mecra ae oeKa (1 O) 'liJepec; a11o Til oT]iJOcrto11otT]OTJ Tau 
QJOKeA.ou 'l OPXrl O)(EOIO<JiJOU 0110aTEAAEI aTT]V OpiJOOIO 
OPXrl TO 0110KOiJiJOTO EQJT]iJEp(oWV 110U 01100EIKVUOUV TT] 
OIEVepyEIO TT]C: OVWTepw OT]iJOcrt0110lT]OTJC:. 

o) H OPXrl crxeoiO<JiJOU iJ110PeL VO XP'laliJ01101el El1l11pO-
creeTwc; KOl emA.eKnKO 011010<5rl110TE OAAO 11pocrcpopo iJE<JO 
611wc; T]AEKTPOVIKO iJecra, OT]iJOcrtec; aKpo6cre1c;, 
ovoiKTec; ou:lA.oyo iJecrw o1oo1KTuou, 11ou KOTa 
TT]V Kp(OT] TT]C: KoelaTO OUalOaTIKrl TT] <JUiJiJETOXrl TOU KOlVOU. 
To O)(ETIKO <JUiJ11EpOcriJOTO rl 0110TEAe<JiJOTO 0110aTEAAOVTOI 
aTT]V OPIJOOIO apxfJ iJecra ae 11poeecriJ(o crapavTa 11eVTe (45) 
T]iJEPWV 0110 TT]V 11opoA.a(3f] TOU QJOKEAOU. 

5. H opiJOOIO opxfJ iJ110Pel KOTQ TT] OIOOIKocr(o OI0(3ou-
A.euOT]c;, va 0110 TT]V OPXD O)(EOIO<JiJOU 11pocreeTec; 
11AT]POQJop(ec;, aTOlXeLO KOl TEKiJT]PIW<JEIC: YIO TT]V KOAUTE-
P'l EKTliJT]OT] TWV EVOEXOIJEVWV emmwcrewv TOU axeo(ou rl 
11poypoiJiJOToc; mo 11ep1(3aA.A.ov. 

6. Le 11eplmwOTJ 11ou opxf) crxeolocr!Jou dvm To v.nE. 
XO.L'1.E., 'l we; avw 11po(3A.enOIJEVT] oiOOIKocr(o o1o(3ouA.euOT]c; 
iJE nc; VVWIJOOOTOUcrec; opxec; KOl TO EVOIOQJEPOIJEVO KOlVO 
IJ110pel VO EVOWIJOTwee( <JE UQJiaTOIJEVEC: OIOOIKO<JlEC: YIO 
TT]V eyKpi<JT] O)(EOlWV KOl 11poypOIJIJOTWV, <JUIJQJWVO IJE nc; 
KeliJEVEC: EQJO<JOV OIJWC: KOAUTITOVTOl 01 OTIOITrl-
<JEIC: T'lC: 11opoucroc; o11ocpoOT]c;. 

7. H OPIJOOIO opxfJ EQJO<JOV YlO TO O)(EOlO f) 11POYPOIJIJO 
OKOAouef]crEI OIO<JUVOploKec; OIOI30UAEU<JEIC: <JUIJQJWVO iJE TO 
apepo 8 TT]C: 110poucroc;, 11PIV TT]V eyKplOT) rliJ'l TT]C: L.M.n.E. 
TOU O)(EOLOU rl11POYPOIJIJOTOC:, OVOIJEVEI TO 0110TEAe<JIJOTO 
TWV OI0(30UAEU<JEWV OUTWV. 

8. H ap!JOOIO apxfJ 0110 TT]V 11apaf...a13r1 TWV we; avw yvWIJO-
ooTf]crewv Twv oT]IJ6mwv opxwv, Tou(wv) neplcpepeloKoU(wv) 
LUIJI3ouAfou(wv) r1 Tou(wv) NOIJOPXIOKoU(wv) LUIJI3ouA.(ou(wv) KOTO 
nep(mwOT] KOL Tou evolocpep61Jevou Kmvou, f) 6.Mwc; ono TT]V 
11GpeAEUOT] TT]C: npoee<Jj..l(oc; TWV crapaVTO TIEVTE (45) 'liJEPWV KQl 

on6 TO ov exouv olo(3$ocred rlOXI 01 yvWIJOOOTrlaEIC: 
aUTec;, TIC: EVOEXOiJEVEc; OT]IJOVTlKec; nep$aAAOVTlKec; 
ETilTITWcrEIC: TOU O)(EOlOU f) npoyp6.1J!JOTOC:, AOIJ(30VOVTOC: un61!nl 
TO QJOKEAO TT]C: L.MJlE., TO 0110TEAeOIJOTO TWV o1ai30UAEOOEWV 
IJE TIC: OT]IJOmEc; apxec; KQL TO EVOLOQJep61Jevo KOIVO KQL TWV 
oLaauvopLOKWV o1a(3ouli.Eooewv Tou 6pepou 8 <JTT]V nep(mwOT] 
TIOU 01101TOUVTOL KQL npol3o(VELIJOOO <JE e6<om (20) T]IJepEc; <JTT]V 
EKTIOVT]OT] O)(EOlOU 0110cpOOTJC: EYKPL<J'lC: rliJ'l TT]C: L.MJlE 

9. H 0110QJOOT] ouTf] yLo TO O)(EOlO KOl 11poypo1JIJOTO TT]C: 
11opoypacpou 1 TOU apepou 4 unoypOQJETOl 0110 TOV Ynoup-
yo nE.XO.L'1.E. Luvu11oypacpeTm enfcrT]c; o116 Tov ap!JooLo 
KoTa TO!Jeo Ynoupy6, o ono(oc; a11ooexeTm TT]V evoexo!JEVT] 
TpOTI0110lT]OT) aTO O)(EOLO f) npoypOIJIJO 110U meovov VO 
npoKuljJeL KoTa Til oLooiKocr(o L.n.E. KoL nc; U110XPEW<JEIC: 11ou 
0110ppeouv 0110 TT]V OTIOQJOOT) 11EpL(3oAAOVTIKrlC: eyKpiOT)C: 
TOU O)(EOlOU rl11POYPOIJIJOTOC:, Koewc; KOl 0110 TOV Y11oupy6 
0LKOVOIJlOC: KQL 0LKOVOIJIKWV YLO O)(EOLO rl 11poypOIJIJOTO 
eevLKOU rl TIEPLQJEPELOKOU emneoou TIOU TIEPLAOIJ(30VOUV 
epyo KOl opoaTT]piOTT]TEC: T] UA0110lT]OT] TWV 0110lWV y(ve-
TOI aTO <JUvOAO TOUC: rl EV IJEPEL 0110 KOLVOTLKOUC: nopouc;. 
rta TO O)(EOIO KOl 11poypOIJIJOTO TT]C: napaypaQJOU 2 TOU 

apepou 4 TT]V 0110QJOOT] eyKplcrT]c; TT]C: L.M.n.E. U110YPOQJEI 
0 reVLKOC: rpOiJiJOTeoc; TT]C: OIKeLOC: nepLQJEPEIOC:. 

1 o. H a116cpacr11 eyKpi<JT]c; Tile: L.M.n.E. 11ep1A.ajJf3ave1 11AT]-
pocpoplec; KOl <JTOLXeLO: 

a) O)(EnK6 IJE TT] OL0(30UAEU<JT] IJE TIC: OT]IJOcrLEC: apxec; KOl 
TO EVOLOQJEPOIJEVO KOIVO, <JUiJQJWVO IJE nc; 11opoypacpouc; 4.1 
Km 4.2 Tou 11ap6VToc; 6pepou, 

(3) O)(EnK6 iJE TO 0110TEAE<JiJOTO TWV OlO<JUVOplOKWV Ol-
o(3ouA.eucrewv 11ou evoexoiJevwc; olevepyf)eT]Kov, cru!Jcpwvo 
IJE TO apepo 8 TT]C: 110poucrac;, 

y) y1a TIC: olaQJopo11mf]cre1c; 11ou TUXOV em(36AA.oVTot mo 
<JXEOIO rl 11pOypOIJiJO 0110 TT]V EV<JWiJOTW<JT] TT]C: TIEpL(30A-
AOVT1KrlC: OLO<JTO<JT]c;, 

o) YLO TOUC: opouc;, 11Epl0pl<JIJOUC: KQL KOTeueuv<JEIC: YIO TT]V 
11pomacr(a KOl OIOXeLPIOTJ TOU 11Epi(30AAOVTOC: 110U 11pe11e1 VO 
<JUVOOEUOUV TT]V eyKpi<JT] TOU O)(EOlOU rl11POYPOIJIJOTOC:, 

e) YLO TO 11p0(3AeTIOiJEVO <JU<JTT]IJO 11opoKOAOUeT]crT]c; TWV 
OT]IJOVnKWV 11Epi(30AAOVTIKWV El1l11TW<JEWV 0110 TT]V EQJOp-
IJOYrl TOU O)(EOLOU rl11POYPOIJIJOTOC:, 

m) y1a To xpovLK6 oLaaTT]iJO 1crxuoc; T'lC: an6cpaOTJc;. 
H L.M.n.E. a11oTeA.d ava116cr11amo !Jepoc; T'lC: ev Myw 

0110QJOOT]c;. 
11. H a116cpaOT] eyKpmT]c; rliJ'l TT]c; L.M.n.E. oT]iJomonmdTm 

IJE aVT(crTmxo Tpo11o npoc; To npo(3A.enoiJeva OTT] 11ap6-
ypacpo 9 TOU apepou 5 TT]C: 110poucrac; 0110QJOOT]c;, YIO va 
EVT]iJEpwed To KoLv6. 

12. T 0 crxeolO f) npoypOiJiJO, 011WC: TEAIKO eo eyKpLed, 
11pe11e1 va dvm nAf]pwc; evapiJOVL<J!Jevo IJE TT]V an6cpa<JT] 
eyKpiOTJC: TT]c; L.M.n.E. LTT]v r1 a116cpa<JT] eyKplcrT]c; Tou 
axeo(ou r1 npoypaiJIJOToc; 11pe11e1 va avacpepeTm pT]Ta 'l 
a116cpaOT) tvKPIOTJc: TT]c; L.M.n.E. 

J\pepo 8 
L'1tocruvopLaKec; o1af3ouA.eucreLc; 

1. LE 11EPLTITWOT] 110U 'l OPIJOOIO Y11T]PE<JLO nepL(30AAOVToc; 
TOU Y.nE.XO.L'1.E. KplVEI on T] EQJOPiJOYrl evoc; O)(EOlOU rl 
11poypo1JiJOToc; evoexeTm vo exeL OTJIJOVTLKec; em11TW<JELC: 
mo 11EpL(30Mov 6.Mou KpaTouc; MeA.ouc; T'lC: Eupw11a"LKf]c; 
'EvwOT)c; f) OTQV TO eva KpaToc; MeA.oc; TT]c; E.E., nou 
EVDeXETOl VO U110aTel OT]IJOVTLKec; El1l11TW<JELC: <JTO 11Epl-
(30Mov TOU 0110 TT]V EQJOPIJOYD evoc; EAAT]VLKOU O)(EOlOU rl 
11poypOIJIJOToc;, T] we; avw OPIJOOLO UTIT]pecr(a 11PLV npo(3e( 
<JTT]V eyKplOT) rliJ'l TT]C: U110(3AT]edcrac; L.M.n.E.: 

a) mo evolacpep61Jevo KpaToc; MeA.oc; To mxu-
Tepo ouvOT6v aVT(ypacpo Tou QJOKeA.ou T'lC: axenKf]c; L.M.n.E. 
110U eo TIEpLAOiJ(30VEI, EKTOC: TWV 11p0(3AE110iJEVWV <JTO na-
papTT]IJO Ill TOU apepou 11, El1l11AeOV KOl Kaee 11AT]pocpop(a 
axeTLKa IJE TIC: oLocruvopLaKec; 11EPLI3aMoVTIKec; 
El1ll1TW<JELC: 0110 TT]V EQJOPIJOYrl TOU O)(EOLOU rl11POYPOIJIJO-
TOC:, Kaewc; KOL nc; npOTEIVOIJEVEC: npOTO<JELC:, KOTeueuv<JEIC: 
KQL IJETPO YLO TT]V 11POAT]ljJT], TOV 11EPLOPLOIJO rl TT]V, KOTO TO 
ouvaT6v, Twv ev A.6yw em11TWcrewv. 

(3) Kaf...d To ev Myw KpaToc; MeA.oc; va OUiJiJETaaxel <JT'l 
OLOOLKO<JLO L.n.E. IJE TT]V 110POXrl O)(EnKf]c; VVWIJOOOTT]<JT]C: en( 
T'lC: L.M.n.E. Tou axeo(ou f]11poypOiJiJOToc; !Jecra ae euA.oY'l 
11poeecrj..l(a 110U T(eeTOl IJE TO OL0(3L(30<JTLKO eyypacpo. 

2. AVT(<JTOIX'l ouvaToTT]TO iJE TT]V ovacpepoiJEVT] <JTT]V 11po-
'lYOUIJEVT] napaypacpo napexeTm Km mo Y11oupydo nE.Xn. 
L'1.E. OVOQJOplKO IJE TT]V EQJOPiJOYrl EVOC: O)(EOlOU rl11POYPOIJ-
IJOTOC: ae 6Mo KpaToc; MeA.oc; T'lC: E.E. nou evoexeTm va 
EXEI OT]IJOVTLKec; El1ll1TW<JELC: aTO 11EpL(36Mov TT]C: xwpac;. 
LTT]V TIEplTITWOT] OUTrl TO Y.nE.XQ.f1.E. KOT' EQJOPIJOYrl TOU 
apepou 7 TT]C: 110poucrac; OTIOQJO<JT]c;: 

a) MepliJVO, wme 01 nAT]pocpop(ec; nou avacpepoVTaL <JTT]V 
11EpLypacpfJ TOU O)(EOLOU rl npoypOiJIJOTOC: KOL Kaee TIAT]pO-
cpop(a crxenK6 IJE nc; evoexoiJevec; olacruvopLaKec; 11EPif3aA.-
A.oVTIKec; El1ll1TW<JEIC:, Kaewc; KOl 11AT]pocpop(ec; O)(EnKO IJE 



16454 E<I>HMEPII THI KYBEPNHIEOI (TEVXOI AEYTEPO) 

Ta npof3A.enaj..leva IJ!hpa y1a TOV nepiOPIOj..la f) 
Twv ev A.ayw emnn.6oewv, va TfSevTm 1-1eoa oe euA.oyo 
XPOVIKa OTil otciSeOil TWV OlliJOOLWV apxwv TllC: 
napaypa<pOV 4.1.a TOV apSpov 7 KQL TOV KOIVOU. 

f3) Na an 01 KaTci nepfmw011 Oll!Jamec; ap-
xec: TllC: napaypa<pOV 4.1.a TOV apSpOV 7, TO(a) OIKeLO(a) 
nepl<pepelaKa(ci) LV1Jf30UAIO(a) KQL TO EVOia<pepajJEVO KOIVa 
j..leoa oe EUAOYil npoSEOjJLa Sa exovv Til ovvaTaTilTa va 
eK<ppOOOVV Til YVWIJil TOVC: en( TOV nepiEXOIJeVOV TWV nAil-
po<pOpiWV nov exovv vnof3AilSel OTilV apj..laola Ynllpw(a 
neplf30AAOVTOC: TOV Y.nE.XO.t:..E. 

3. H npoava<pepa!levn OTIC: napaypa<povc; 1 Km 2 Oll!lOOLo-
nofllOil XPilOL!lEUel we; f3a011 Twv avayKafwv, o1af3ovA.euoewv 

Twv evo1a<pepo!levwv Kpmwv MeA.wv TllC: E.E. T a 
anOTEAeO!laTa TWV Olaf3oVAEUOewv aVTWV, Ol YVW!lOOOTi)-
Oelc; Kal 01 Aomec; nAilPOQ>Opfec; nOV exovv OVyKeVTPWSe( 
KaT' e<pap!lovfJ TllC: napaypa<pOV 1 Aa!lf30VOVTQL vnalj.lll KaTO 
Til OlaOIKaofa LHE. TOV oxeofov f) npoypO!l!laToc;. 

4. H ana<paOil eyKPIOilC: f) !lll TllC: L.M.n.E. TOV oxeo(ov f) 
npoypOIJ!laTOC: TllC: napaypa<pov 1 TOV napaVTOC: apSpov, 

ana TO Ynovpyefo nE.XO.t:..E. YLa EVIl!lePWOil 
Km npoc; To evo1a<pepa!levo Kp<hoc; MeA.oc; TllC: E.E. 

5. LE nepfmw011 oxeofov f) npoypci!l!laToc; TllC: napaypci-
<pov 2 TOV napaVTOC: apSpov, ll OXETLKf) an6<pa011, 6Tav avTf) 
Sa Olaf31f3amef yla evn!lePWOil OTO Ynovpyefo nE.XO.t:..E., 
Oll!lOOLonolefTm an6 avT6, npoKel!levov va EV11!1EPwSef To 
KOLVa, avaA.oya !le Ta npof3AeiTO!lEVa OTilV napaypa<po 9 
TOV apSpov 5 TllC: napouoac; ano<paOilC:· 

6. 01 A.emoj..lepe1ec; e<pap!lovf)c: Tov napaVToc; apSpov 
!lnOpOUV va ana TO Y.nE.XQ.t:..E. KQL an6 TO 
evola<pepa!lEVO KpOTOC: MeA.oc;. 

fl.pSpo 9 
napaKOAOUSilOil TWV EmnTwoewv 

1. H apxf) oxeolaO!lOU, KaSWc; KQL KOEle vnnpeo(a nep$6A-
AOVTOC: !le apjJOOIOTilTa napaKOAOUSilOilC: nep1f3aAAOVTIKWV 
!leowv Km napa!leTpwv mov TO!lea TllC:, napaKoA.ovSow oe 
OUV0pTI10111lE TllV an6<pa011 eyKPIOilC: TllC: LM.n.E. TOV oxeo(-
ov f) npoypO!l!laTOC:, TIC: Oll!laVTlKec:: nepij3aAAOVTLKec; emmc.6-
0elc; an6 TllV e<pap!loviJ Tov, npoKel.jJevov, 6Mwv, va 
eVTomoElow eyKa[pwc; anp6f3A.emec: OVOj..leve[c; emmwoetc; 
KQL va Allq>Sow Ta KOTOAAilAa enavopSwTIKO !JeTpa. 

2. bnov vnapxovv V<piOTO!leVa !leTpa napaKOAOUSilOilC: 
TOV neplf30AAOVTOC: !lnOpOUV eVOEXOj..levwc; va EVTaXSOUV 
OTO OUOTiliJa napaKoAoUElllOilC: Twv OlliJOVTlKWV neplf3aA-
AOVTlKWV emnTWOewv an6 TllV e<papj..loyi) TOV OXEOLOV f) 
npoypOIJIJaToc; !Je m6xo TllV ano<pvyf) omt.ou eMvxov. 

3. H apiJOOia apxf) KaSwc; Km m ap1J6o1ec; eA.eyKnKec; ne-
ptf3aMoVTtKec; apxec:; oe KEVTPIK6, nept<pepetaK6 Km vo1Jap-
XtaK6 enfneoo eMvxovv TllV TfJPilOil Twv 6pwv, neploptOIJWV 
KQL KaTevewoewv nov TLEleVTm OTilV an6<pa011 eyKPlOilC: TllC: 
L.M.n.E. TOV oxeo[ov f) npoypOj..lj..laToc;. 

fl.pSpo 10 
Memf3anKec; Km 6At.ec: 

1. H vnoxpew011 nov ava<pepeTm mo apSpo 7 
Tm VLa TQ oxeota Kat npoypOj..lj..laTa TWV ono[wv ll npWTil 
TvmKf) nponapaoKevamiKi) elvm!Jemyevemepll TllC: 
211lC: lovA.(ov 2004. Lxeota Km npoypOIJIJOTa Twv ono(wv ll 
npWTil TumKi) nponapaoKeuaonKi) efvm npoyeve-
mepll TllC: ll!JepOIJilV(ac; auTi)c; Km Ta ono(a eyKp(vovmt f) 
unof30AAOVTQL OTI1 VOIJOSETLKi) OlaOLKQO(a j..leTO TllV napooo 
neptoooTepwv an6 24 IJfJvec; ana auTf)v, un6KetVTm OTilV 
unoxpew011 Tov 6p8pou 7, eKT6c; eav ll ap1J6ota Ynnpeo(a 
TllC: revtKf)c; t:.Jv011c; neptf36MoVToc; Tou v.nE.XO.t:..E. ano-
<pao(oet oe KaSe 1Je1Jovw1Jevn nepfmw011 6n avT6 oev efvm 
e<pLKTO KQL eVIl!Jepwoet TO KOlVO yta TllV ana<paof) TllC:· 

2. An6 TllV lOXUOC: TllC: napouoac; ana<paOT]C: ll 
ap!laOia Ynllpw(a TllC: revtKf)c; l:./VIlC: neptf30AAOVTOC: TOV 
Y.nE.XO.t:..E. avaKolvwvet OTilV EmTponf) E.K, nAilPO<pop(ec; 
yeVLKO y1a TOVC: TlJnOUC: OXEOLWV KQL npoypaj..lj..lclTWV Ta 
ono[a, ou!J<pwva IJE To apSpo 3, np6KetTm va unof3A.IlSouv 
OE LHE. OU!l<pwva IJE TllV napouoa ana<paOil. Ot nAT]pO-
<pop(ec; avTec; EV!11JEpWVOVTQL OE TaKTLKi) f30011. 

3. H unof3oAf) oe otaotKaofa L.n.E. ev6c; oxeo(ov f) npo-
ypalliJmoc; oUIJQlWVa IJE TO ap8po 7 TllC: napouoac; an6-
<pa011C:, oev Sfyet onoteoof)noTe anmTf)oe1c; Tile; !lE ann. 
11 014/703/<!>104/20.3.2003 KOivf)C: unoupyLKi)c; ana<paOilC: yta 
TllV unof3oAf) oe Otai5tKao(a n.n.E.A. KQL E.n.O. epywv KQL 
i5paOTilPLOTi)TWV TllC: j..le a.n.n. 15393/2332/5.8.2002 Kotvf)c; 
vnovpytKf)c; ana<pOOilC: nov evi5eXO!leVWC: va npOKUij.IOVV ana 
TllV E<pOP!lOviJ TOU OXEoLOU f) npoypOIJ!laTOC:. 

4. Me TT]V e<papj..loyf) TllC: napouoac; ano<pOOilC: 0 nOAEO-
i50!llKac; KQL oxei5taoj..lac; KQL n.O.T.A. nou ou-
j..lnEptAajJf30VOVTQL OTOV nfvaKa 6 TOU napapTf)jJaToc; I TllC: 
!Je a.1l.n. 15393/2332/5.8.2002 Ko1vf)c; unoupytKf)c; an6<paollc:. 

i5ev unaKetVTm oe i51ai5tKao(a n.n.E.A. Km E.n.O. ou!J-
<pwva IJE TIC: TT]C: IJE a.n.n.11014/703/<!>104/20.3.2003 
KOtvf)c; unoupytKf)c; an6<pa011c: aAAcl OE i5tai51Kao(a LHE. 
ou!J<pwva IJE TllV napouoa an6<pa011. 

5. EVT6c; TPlWV eTWV an6 TllV LOXUOC: Tile; napouoac; 
an6<pa011c;, TO Y.nE.XO.t:..E. Ela eKnovf)OEl eKSe011 yta TllV no-
pe(a e<papj..loyi)c; TllC:· H eKSEOil auTf) i5wmm va ouvoi5euemt 
Kat an6 npoTaoetc; KOAUTepT]c; npooapj..loyi)c; IJE vewTepa mm-
xela nou !lnopouv va npoKulj.lovv an6 TllV e<pap!Joyf) TllC: Oi51l-
y(ac; 2001/42/EK OE eSVLKO KQL KOlVOTlKO en(nei5o, KaSWc; KQL 
oxeTLKec:: IJEAeTEC: nou Ela eKnovnSow yta TO OKOno aVTa. 

fl.p8po 11 
napapTf)jJaTa 

npooapTwVTat KQL anoTeA.ouv avan6onamo 1-1epoc; TllC: 
napouoac: an6<pa011c: Ta napapTf)jJaTa I ewe; IV nou aKO-
A.ovSouv. 

nAPAPTHMA I 
LXEt:.IA KAI nPOrPAMMATA riA TA OnOIA 

AnAITEITAI EKnONHLH LTPATHriKHL 
nEPIBA/\1\0NTIKHL EKTIMHLHL (L.n.E.) 

• EnLXElPilOLQKO npoypcl!liJaTa TOU KOLVOTLKOU nA.mo[ou 
KQL ll.oma oxei5ta KQL npoypOIJ!lOTQ nou OUYXPil-

j..laToi5oTOUVTQL an6 TllV Eupwna'iKf)'EvwOil, Ta ono(a a<po-
pouv TOUC: TOIJelC: Tile; napaypO<pOU 1 TOU ap8pou 3. 

• Eti5lKcl nt.a(ma LXei5taOjJOU KQL Aet<p6pov 
(6nwc; eKe(va yLa A.n.E., f3tOIJilXav(a, Toupto!la, 

evepyeta, j..leTa<popec;, OlKlOTlKO i5LKTUa). 
• nept<pEpElQKO nA.a(ma LXei5tOOIJOU KQL 

Aet<p6pou 
• PuSIJLOTLKcl LXei5ta. 
• revtKcl noA.eoi50j..llKcl LXei5ta. 
• LXei5ta XwptKf)c; Km OtKLOTtKf)c; Opyavw011c: AvmxTwv 

n6A.ewv (L.X.O.O.A.n.). 
• neptoxec; Opyavw!Jevnc; napaywyLKWV t:.pa-

OTilPLOTf)Twv (n.O.A.n.t:..). 
• neptoxec: Eti5LKWV XwplKWV nape1Jf300EWV (n.E.x.n.). 
• LXei5ta Oll.oKAilPW!Jevwv AOTLKWV napejJf3aoewv 

(L.O.A.n.). 
• neptoxec; Eti5LKO noA.eoi561Jil011C: 

(n.E.P.no.). 
• neptoxec; Oll.oKAilPWIJevnc; TouplOTLKi)c; 

(n.O.T.A.). 
• LXei5ta l:.taxelptOilc; Yi5anvwv LUOTiliJOTwv. 
• nept<pepetaKa LXei5ta l:.tOXeLPlOilC: LTepewv Anof3Ai)TWV 

(nELt:.A). 
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• E8vtK6c; Lxeotoo1J6c; f>.LOxelptol1c; EmKtvouvwv Anoi3Ar1-
Twv. 

• LXEOta Eyyetol3eA.nwTtKwv'Epywv Kat A!;tonoii10I1C: Eoa-
q>oOoOTtKwv n6pwv. 

• npoypoiJiJO Avamu!;11c; TouptonKwv AtiJevwv. 

nAPAPTHMA II 
LXEf>.IA KAI nPOrPAMMATA nov YnOBAAAONTAI 
LE f>.IAf>.IKALIA nEPIBAAAONTIKOY nPOEAErXOY 

bA.a TO OXEOLO KOL npoypOIJIJOTO yLO TO anoia OnOVTWVTOL 
SenKO TOUAOXLOTOV eva an6 TO OKOAOU8a epwn')iJOTO: 

• To oxeoto ft np6ypOiJIJO elVOL EmxetPI10LOKO np6ypaiJ-
iJO TOU KotVOTLKOLJ nA.molou LTTtPLi;l1c; ft OAAO O)(SOLO ft 
np6ypOiJIJO nou ouvxPI11JOToooTetTOL an6 TTJV Eupwna'iKft 
'EvwOT], avel;apTftTwc; TOIJSO, KOI 8eTeL TO nA.almo yta jJeA-
AOVTLKE<; aoetec; epywv KOL opOOTI1PlOTTtTWV TI1C: 111<; KOl 
2r]c; YnOKOTT]yOplac; TWV ntVOKWV 1-10 TOU napapTTtiJOTO<; 
I TT]c; iJe a.T].n. 153931233215.8.2002 Kotvftc; unoupytKftc; an6-
q>OOI1<;; 

e T 0 OXEOLO ft npoypOiJIJO ejJnlmet OTO neola eq>OpiJOvTt<; 
Tl1<; napaypaq>OU 1 TOU ap8pou 3 OAAQ Tl1 XPTtOil 
iJLKpftc; neptoxftc; oe TOnLKO enlneoo (n.x. TOnLKO pUiJOTOIJLKO 
oxeota); 

• To oxeoto ft np6ypOiJIJO anoTeA.ef ftooova Tpononol11011 
Twv avaq>epoiJevwv 010 neola eq>op!Jovftc; Tl1c; napaypaq>ou 
1 TOU ap8pou 3 oxeolwv KOL npoypOiJIJOTWV; 

• To oxeoto ft npoypoiJiJO To nA.almo yta iJeA-
A.oVTtKec; aoetec; SpyWV KOL opOOTT]plOnlTWV TT]<; 111<; KOL 2r]c; 
YnoKOTT]yOplac; TWV ntVOKWV 1-10 TOU napapn')iJOTO<; I Tl1<; 
iJe a.11.n. 153931233215.8.2002 Kotvftc; unoupytKftc; an6q>aOT]c; 
oe TO!Jetc; nou oev neptAOiJI3avoVTm 010 neola eq>opiJoyftc; 
TT]<; napaypaq>OU 1 TOU ap8pou 3; 

• To oxeoto ft npoypOiJIJO K08opfl;et TO nA.aloto YLO iJeA-
AOVTLKSc; aoetec; epywv KOL opOOTI1PlOTTtTWV TT]c; 311<; & 411<; 
YnoKOTT]yOplac; TWV ntVOKWV 1-10 TOU napapn')iJOTO<; I Tl1<; 
iJe 0.11.n. 153931233215.8.2002 Kotvftc; unoupyLKTt<; anoq>OOT]<; 
oe TO!Jel<; nou nepLAOiJI30VOVTOL OTO neolo eq>OpiJOYTt<; Tl1<; 
napaypaq>OU 1 TOU ap8pou 3; 

nAPAPTHMA Ill 
nEPIEXOMENO 

ITPATHriKON MEAETON nEPIBAAAONTIKON 
EnlnTOLEON (L.M.n.E.) 

H LTPOTI1YLKf] MeAETI1 nept13aMOVTLKWV Emmwoewv 
(L.M.n.E.) neptAOIJI3avet TOUAGXLOTov: 

A MH TEXNIKH nEPIAHlVH TOY LYNOAOY THL MEAE-
THL 

LTO Keq>aA.mo auTo olveTOL !Jio IJI1 TeXVLKTt nepiATJLjJI1 Tou 
OUVOAOU TI1C: iJeASTT]c;. 

B. rENIKA ITOIXEIA 
MvoVTOL OTOLXela TI1C: apxftc; oxeotOOIJOU TOU oxeolou ft 

npoypOiJIJOTO<; K08Wc; KOL TOU jJeAeTT]TTt Tl1<; L.M.n.E. 
r. LKOniMOTHT A KAI ITOXOI TOY LXEf>.IOY 'H nPO-

rPAMMATOL 
AVOAUOVTOL 11 OKOnLIJOTT]TO KOL Ol OTOXOL TOU oxeo(ou ft 

npoypOiJIJOTO<;. 
EniOT]c; OUjJnepLAOIJI30VOVTOL: 
a) Ol Ote8vefc; ft KOLVOTLKOl ft e8VLKOl OTOXOL nepti30MOVTL-

KTt<; npOOTOOiac; ITOU Oq>OpOUV OTO OXEOLO Tt npoypOiJIJO, 
13) 0 Tponoc; iJe TOV ono(o Ol OTOXOL OUTOl KOL TO nepL-

13aMOVTLKO eAftq>81100V unOLjJI1 KOTO TI1V npoe-
TOLIJOOlO TOU, 

y) 11 oxt-011 Tou iJe 6Ma oxeTtKa oxeota Kat npoypoiJ-
IJOTa. 

.6.. nEPirPA<IJH TOY LXEf>.IOY 'H nPOrPAMMATOL 
LTO Keq>OAOLO OUTO ylveTOL neptypaq>ft TOU oxeo(ou n 

npoypOiJIJOTO<; iJe LOLOlTep11 avaq>opa: 
a) OTO yewypaq>LKO neola eq>apjJoyftc; TOU, 
13) OTO nepLeXOiJeVO TOU, 
y) OTO epya KOL OTL<; opOOTI1PLOTI1Tec; nou evoeXOIJSVW<; 

VO npOKULjJOUV ana TT]V eq>OpiJOvTt TOU. 
E. ENAAAAKTIKEL f>.YNATOTHTEL 
neptypaqJOVTOl Ol euA.oyec; evaMaKTLKec; OUVOTOTI1Tec;, 

OUiJneptAOiJI30VOIJSVWV 
a) Tl1<; iJI10eVLKTt<; ALlOT]<;, 
13) TWV ADYWV emA.oyftc; TWV eVOAAOKTLKWV OUVOTOTTtTWV 

nou e!;eTao8T]KOV, 
y) TWV neptl3aMOVTLKO TeKiJTJPLWIJSVWV A6ywv emA.oyftc; 

TOU npoTeLVOiJeVOU oxeo(ou ft npoypOIJIJOTO<; EVOVTL TWV 
6AA.wv evaMaKTLKWV ouvmoTftTwv. 

IT. nEPirPA<IJH THL Y<IJIITAMENHL KATAITALHL TOY 
nEPIBAAAONTOL 

neptypaqJeTOL 11 U<PLOTOIJeVT] KOTOOTOOT] TOU nepti36Mo-
VTO<; KOL o(voVTm nA11PO<IJOplec; yLO: 

a) TO oxenKa OTOLXeLO TT]<; TPEXOUOO<; KOTOOTOOT]<; TOU 
nepti30MoVToc; OTT]V neptoxft iJeMTT]c; KOL 11 136oeL auTftc; m-
8avft ei;SAL!';I1 eav oev eqJOpiJ008e( TO O)(SOLO ft npoypOiJIJO, 

l3) TO nepti30AAOVTLKO XOPOKTT]PLOTLKO TWV neptOXWV nou 
evoexeTOL VO eiTI1peao8oUv OT]IJOVTLKO eVToc; TT]<; neptoxftc; 
1JeAETI1<;, 

y) TO TUXOV U<PLOTO!Jeva neptl3aMoVTLKO npoi3AftiJoTa TWV 
nepLOXWV Tl1<; napaypaqJOU J3' OVWTSpW, KUplwc; eav npo-
KeLTOL y10 neptoxec; tota(TePI1C: nept13aMoVTtKftc; OT]iJao(ac;, 
6nwc; eKe(vec; nou nepLAOIJI3avoVTm 010 e8vtK6 oKeA.oc; Tou 
Eupwna'iKou OLKoA.oyLKOU f>.tKTuou Natura 2000. . 

LTJIJetwveTm 6n we; neptoxft iJeMTT]c; IJLO eupuTe-
PI1 neptoxft an6 eKetVTJ TOU yewypaQJLKou neolou eqJapiJoyftc; 
TOU O)(eo(ou ft npoypOiJIJOTO<;, OTI1V ono(a OVOIJSVOVTOL 
OT]IJOVTLKS<; nepti30AAOVTLKE<; emmwoetc; a no TT]V eqJOpiJOYTt 
TOU. H nepLOXTt aun') K08e <POPO ana TO iJeAeTI1TTt 
TI1C: L.M.n.E. oe ouvepyao(a iJe Tl1 apxft oxeotaoiJou Tou 
oxeo(ou ft npoypOiJIJOTO<;. 

Z. EKTIMHLH, kiOAOrHLH KAI ANTIMETOniLH TON 
EnlnTOLEON ITO nEPIBAAAON TOY LXEf>.IOY 'H nPO-
rPAMMATOL 

npoootopfl;OVTOL, eKTLIJWVTOL KOL ai;LOAOYOUVTOL Ol evoex6-
jJevec; OT]iJOVTLKt,c; emmwoetc; OTO nepti30MOV, KOL eLOLKOTepa 
oL npwToyevefc; KOL oeuTepoyevelc;, owpeuTLKec;, ouvepytOTL-
Kec;, l3paxu-, iJeoo-, iJOKponp68eoiJec;, iJOVL!Jec; KOL npoowpL-
vec;, 8enKSc; KOL apVT]TLKS<; emmwoetc; oe TO!Je(c; onwc;: 

1113tonotKLA6TT]TO, o nA.118UOIJ6c;, 11 av8pwmVT] uyela, 11 na-
v(oa, 11 xA.wploa, TO SOO<PO<;, TO UOOTO, 0 aepac;, Ol KAliJOTLKOl 
napayoVTec;, TO UALKa neptoumaKa OTotxefa, 11 noA.LTLOTLKf] 
KA11POVOIJLO OUiJnepLAOIJI30VOIJEVT]<; Tl1<; OPXLTeKTOVLKTt<; KOL 
OPXOIOAOYLKTt<; KA11POVOIJLO<;, TO TOITlO KOL Ol OXEOetc; iJeTai;u 
Twv avwTepw napay6VTwv, 

LTO KeQJaA.mo auTo neptypaQJeTm o Tp6noc; otevepyetac; 
TT]c; eKTliJI1011C: Twv emnTwoewv 010 nepti30Mov. 

EnfOT]c; neptypaqJovTm: 
a) 01 npoTaoetc; 1 KaTeuewoetc; 1 iJETpa YLO TT]V np6Ar]\IJT], Tov 

neptopt01J6 Kat TT]V, KaTa To owm6v, aVTlj.JeTwrnOT] onotwvofr 
noTe OT]IJOVTLKWV OUOiJeVWV emmWoeWV OTO neptf30Mov, KOL 

13) TO OUOTI11JO napaKoA.ou811011C: Twv OT]IJOVTlKWV m:pt-
13aMoVTLKWV emmwoewv an6 TT]V eqJOpiJOYTt TOU oxeo(ou 
ft npoypOIJIJOToc; (monitoring). 

H. ITOIXEIA KANONIITiKHL nPkHL 
LTO KeqJOAOLO OUTO OlVOVTOL OTOLXeLO Tl1<; KOVOVLOTLKTt<; 

nepLI30AAOVTLKTt<; EYKPLOT]<; TOU oxeo(ou ft npoypoiJ-
iJOTO<; KOL nepLAOIJ(30VeL: 

a) nc; npoTaoetc; I KOTeu8uvoetc; I iJSTpa yta TT]V np6li.11LjJ11, 
TOV neptopLOIJO KOL TI1V, KOTO TO OUVOTOV, OVTLiJeTWmOT] 



16456 E<I>HMEPII THI KVBEPNHIEni (TEVXOI aEVTEPO) 

onOLwvi'ii]non: 0111-lOVnKwv i'iual.levwv emnTwaewv aTo ne-
ptj36.A.A.ov, 

j3) TO npoj3A.en61..1evo auaTT]I.lO napaKoA.ou6T]UilC: TWV an-
l.lOVTLKWV nepLj30AAOVTLKWV emmwaewv ana TT]V EQlOPI.lOYTl 
TOU U)(Ei'ilOU Tl npoypOI.ll.lOTOC: (monitoring). 

8. b.Y2KOAIE:L nov ANEKYliJAN KATA THN EKnONH:LH 
TH:L :LMnE 

:LTo Ke<paA.mo auTo y(veTm 1-lVeta TWV Tuxov i'iuaKoA.twv 
(onwc; TEXVLKQ EAOTTWI.lOTQ i] et..AeLLjJT] Texvoyvwa(ac; i] eA.-
AELLjJT] UTOLXelWV Tl nf..T]pOQlOpLWV) nou npoeKULjJOV KQTQ TT]V 
eKnOVI1011 TllC: 1-lEAeTT]c;. 

I. BA:LIKE:L MEAETE:L KAI EPEYNE:L 
LTO KEQlOAOLO OUTO KOTaypa<pOVTQL OL OnOAUTWC: ava-

yKafec; npoa6ETEC: j30aLKec; 1-lEAeTEC: KOL epeuvec;, Ol ono(ec; 
60 npeneL VO EKnOVI160UV npLV TllV eyKPLOI1 TWV epywv KOL 
i'ipOUTT]pLOTi]TWV nou npOKUnTOUV ana TT]V EQlOPI.lOYTl TOU 
axei'i(ov i] npoyp6.1.ll.lOToc;. 

K. nAPAPTHMAT A 
a) Ketl.lEVO TEKI.lT]PlWOI1C:· 
13) XapTec; - :Lxei'ita KaTat..AT]A.Ilc: KAtJlaKac;, KaTa Tllv Kpl-

011 TOV 1-lEAETT]Ti], avaA.oya 1-lE TT]V XWPLK{] i5LOUTOOI1 TOV 
U)(ei'i(ov i] npoypOI.ll.lOTOc;. 

To auvoA.o TllC: 1-lEAeTilC: KQL TWV XOPTWV- axei'i(wv na-
pal5(15oVTOL KOL ae T]AEKTpOVLKTl l.lOPQlTl-

nAPAPTHMA IV 
nEPIEXOMENO <I>AKEAOY 

b.IMIKA:LIAL nEPIBAMONTIKOY nPOEAErXOY 
0 QlOKEAOC: nou unoj30AAETOL UTQ nf..a(ma TT]C: i'iLOI'iLKOUlOC: 

neptj3aA.A.oVTLKou npoeMvxov yta TllV vnoj3ot..i] ae i'itaCStKa-
a(a :L.n.E. neptexet Tovt..axtmov: 

A rENIKA ITOIXEIA 
b.fVOVTOL UTOLXelO TT]C: OPXTlC: U)(ei'iLOOJlOU TOV oxeCS(ov i] 

npoypOI.ll.lOTOC:. 
B. nEPirPA<I>H TOY :LXEb.IOY 'H nPOrPAMMATO:L 
neptypa<pOVTOL TO XOPOKTT]plUTLKO TOV U)(eCS(ov {] npo-

YPOI.ll.lOTOC: 11e LCSLatTEPTJ ava<pop6.: 
e UTO j3061.lO UTOV ono(o TO U)(ei'iLO {] npoypOI.ll.lO 6eTEL eva 

malmo yta epya KOL 6.AA.ec; CSpaOT'lpLOTilTec; e!Te ooov a<popa 
OT'lV 6e011, UTO XOPOKTi]pa, TO 1..1eye6oc; KOL TlC: OVV6i]KEc; A.eL-
TOVpy(ac; TOVC:, e(Te OTI1 XPTJULI.lOnOlT]OI1 QlVULKWV nOpWV, 

e OTT] U)(e011 TOV axeCS(ov {] npoypOI.ll.lOTOC: 1..1e TT]V e<pap-
l.lOYTl TrJC: KOLVOTLKTlC: KOL e6VLK{]c; VOJ106eo(ac; YLO TO nepL-
j30AAOV (n.x. axeCSLa i] npoypOI.lJlO axenK6. l.le TT] CSLOXelPLOI1 
anoj3Ai]Twv f] TTJV npomaa(a Twv vCS6.Twv), 

e UTO j3a61..10 UTOV ono(o TO U)(eCSLO i] npoypOI.ll.lO 
6.AA.a U)(ei'iLO Tl npoypOI.ll.lOTO OVI.lnepLAOI.lj30VOI.leVWV eKetVWV 
nov avi]KOVV UTO (i5LO LepapXT]I.leVO UUvOAO U)(ei'iLOOI.lOU, 

e OTT] 0111-lOOlO TOV axeCS(ov {] npoypOJll.lOTOC: YLO TT]V 
eVOWI.lOTWOI1 TWV nepLj30AAOVTLKWV KVp(wc; 11e 
aKono TTJV npoaywyi] TTJC: aet<popov 

e UTO nepLj30AAOVTLKQ npoj3AiJI.lOTO nov avvMOVTOL 11e 
TO U)(ei'iLO Tl npoypOI.lJlO. 

r. nEPirPA<I>H TH:L Y<I>IITAMENH:L KATAITA:LH:L TOY 
nEPIBAMONTO:L 

neptypa<peTOL T] VQllUTOJleVT] KOTOUTOOI1 TOV nepLj3aA.-
AOVTOC:, Li'ilWC: TO nepLj30AAOVTLKQ XOPOKTilPLUTLKO TT]C: ne-
pLoxi]c; nov evMxeTOL va enT]peaaeel an6 TTJV vA.onotT]OI1 
TOV U)(eCSlov Tl npoypOI.ll.lOTOC:, Jle Li'iLOtTepT] el.lQl0011 0T11 
anovi'iaLOTTJTO KOL UTTJV euma6T]a(a TllC: neptoxi]c; nov ev-
MxeTm va enT]peaaeel, Myw: 

• etCSLKWV QlVULKWV xapaKTilPLUTLKWV i] noA.mUTLKi]c; KATJ-
povol.lt6.c;, 

* 0 2 0 1 2 2 5 

e vnepj300I1C: nepLj30AAOVTlKWV nOLOTlKWV npoTunwv i] 
opLOKWV Tll.lWV, 

e EVTOTLKTlC: XPTlOTlC: Y'lC:· 
b.. EKTIMH:LH TH:L :LHMANTIKOTHT A:L TON EnlnTO:LEON 

HO nEPIBAMON TOY :LXEb.IOY 'H nPOrPAMMATO:L 
nepLypa<pOVTOL TO XOPOKTT]plUTlKQ TWV emnTWUEWV UTO 

nepLj30AAOV Li'iLOtTepa OUOV a<popa: 
• TTJV meavoTT]Ta, TTJ i'itapKeta, TTJ avxvoTT]Ta KOL TTJV 

QVOUTpeljJLI.lOTT]TO TWV emnTWUEWV, 
• To awpeunKo xapaKTi]pa Twv emnTwaewv, 
e TO i'iLOOVVOplOKO XOPOKTi]pa TWV emnTWUEWV, 
• Tovc; KtvCSUvovc; yta TllV avepwmV'l vyefa i] To neptj3at..-

A.ov (n.x. Myw OTVXTJI.lOTwv), 
e TO 1..1eye6oc; KOL TT]V eKT0011 UTO XWPO TWV emnTWUEWV 

(yewypa<pLKi] neptoxfJ KOL Jleyeeoc; nA.T]6Val.lou nov evM-
xeTm va 6tyow), 

• nc; emnTwoetc; ae neptoxec; i] Tonia Ta ono(a anot..au-
ovv avayvwpLUI.levov Ka6eaTwToc; npomaa(ac; ae e6vLKO, 
KOLvonK6 fJ i'iteevec; en(nei'io, 

KOL EKTLI.lclTOL T] EVI'iEXOI.lEV'l 0111-lOVTLKOTT]TO TWV emmw-
UEWV OVTWV. 

E. nAPAPTHMATA 
e XapTEC: - :LxeCSLO KOTOAAT]AT]C: KAll.lOKOC:, KOTQ TT]V KplUT] 

TOV 1-leAeT'lTiJ. avat-oya Jle TT]V XWPLKi] C5LOUTOOI1 TOV axe-
CS(ov fJ npoyp6.1.ll.lOTOC:. 

To ouvoA.o Tov <paKeA.ov KOL Twv xapTwv- axe<S(wv na-
paCS(CSoVTm KOL ae T]AeKTpOVLKll l.lOPQlfJ. 

Apepo12 
Kmapyoul.levec; 

Kaee nov aVTIKeLTOL UTLC: TTJC: napouaac; 
anOQJOOI1C: Tl avayeTOL ae 6eJ10TO nov ana 
avT{Jv, KaTapye(TaL. 

Ap6po13 
taxuoc; 

Me TT]V TOV ap6pov 1 0 T] LU)(UC: TT]C: napouaac; 
ano<paanc; apxll;eL ana TT] CST]I.lOOtevofJ TllC: UTT]V EQJT]I.lEPti'ia 
TllC: Kvj3epvi]aewc;. 

H ano<pa011 avTi] va CST]I.lOOLeveel UTTJV EQJT]I.lep(i'ia TTJC: 
Kvj3epvi]aewc;. 

Aei]va, 28 Avyoumov 2006 
01 YnOYProl 

Y<I>Yn. EmTEPIKON, llHMOIIAL 
lliOIKHIHI KAI AnOKENTPOIHI 

OIKONOMIAI KAI 
OIKONOMIKON 

AE>AN. NAKOI r.AAOrOIKOVCbHI 
nEPIBAMONTOI, XOPOTA::IAL KAIIlHMOIIQN EPmN 

r. IOVCbAIAI 

(2) 
XopfJY'lOTl ai'ietac; QOKTJOTlC: enayyeAJlOTOC: KOLVWVLKOU AeL-

Tovpyou UTT]V ZLOUTOV - rv<pTOKT] EvayyeA.(a TOV re-
wpy(ov. 

0 NOMAPXH:L A8HNON 
Me TT]V vn' apL61.l. 7280/7.7.2006 anoQJOOI1 TOV NOI.lclP-

X'l A6T]VWV XOP'lYelTOL OTI1 ZLOUTOV - rv<pTOKT] EvayyeA.(a 
TOV rewpy(ov aCSeta OOKTJ011C: enayyeAJlOTOC: KOLVWVLKOU 
AeLTOVpyou. 

Kat..At6ea, 7 lovA.(ov 2006 
0 Nol.lOPXTJC: K.a.a. 

1\EONib.A:L ANOMEPITH:L 

Ano TO E8NIKO TYnOrPACIIEIO 
KAnOl!IHPIOY 34 * A9HNA 104 32 * THA. 210 52 79 000 *FAX 210 52 21 004 

HAEKTPONIKH l!IEY9YNl:H: htt ://www.et. r - e-mail:.webmaster et. r 
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 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1
Σύσταση − Σκοπός

Επωνυµία − Έδρα − ∆ιάρκεια 

1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΑ−
ΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟ−
ΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταµείο). Το Ταµείο έχει αποκλειστικό σκοπό 
την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής 
περιουσίας του ∆ηµοσίου, καθώς και περιουσιακών 
στοιχείων των δηµοσίων επιχειρήσεων των οποίων το 
µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµ−
µεσα, στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆., όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις επικρα−
τούσες 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.

2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιµοποιείται αποκλει−
στικά 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 ∆ηµόσιο, µε εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις 
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

4. Το Ταµείο διέπεται από τις διατάξεις της νοµο−
θεσίας 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 αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή µπορεί να 
παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταµείου δεν έχει 
εκπληρωθεί.

Άρθρο 2
Κεφάλαιο − Περιουσία − Έσοδα − ∆ιάθεση 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 ∆ηµόσιο. 

Το µετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) 
δόσεις. Η πρώτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ κατα−
βάλλεται 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 µέ−
χρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2011 και η τρίτη δόση, ποσού 
10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε µετρητά µέχρι την 
30ή ∆εκεµβρίου 2011. 

2. Οι µετοχές του Ταµείου είναι αµεταβίβαστες.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδί−

δεται ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Ταµείου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως, µπορεί να αυξάνεται το µετοχικό κεφάλαιο 
του Ταµείου, µε την έκδοση ονοµαστικών µετοχών, τις 
οποίες αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου το Ελληνικό ∆ηµό−
σιο.

4. Στο Ταµείο µεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς 
αντάλλαγµα:

α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από 
αυτές που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αποκρα−
τικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσι−
ονοµικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του 
ν. 2362/1995 (Α΄ 247). 

β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα, δικαιώµατα δια−
χείρισης και εκµετάλλευσης, κεκτηµένα οικονοµικά συµ−
φέροντα, άυλα δικαιώµατα και δικαιώµατα λειτουργίας, 
συντήρησης και εκµετάλλευσης υποδοµών, που περι−
λαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων του 
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Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.

γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, ακίνητα 
που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αποκρατικοποι−
ήσεων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/ 
1995. 

5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώ−
µατα και τα ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
α΄, β΄ και γ΄ της προηγούµενης παραγράφου µεταβιβά−
ζονται και περιέρχονται στο Ταµείο, µε απόφαση της 
∆ιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα−
τικοποιήσεων (∆.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται στο άρθρο 3 
του ν. 3049/2002 (Α΄ 212). 

Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, µπορεί να µε−
ταβιβάζονται 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 περιουσια−
κών στοιχείων των περιπτώσεων της προηγούµενης 
παραγράφου. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περι−
έρχονται στο Ταµείο, κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και 
κατοχή και το ∆ηµόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώµατός 
του επί αυτών από τη δηµοσίευση της απόφασης της 
∆.Ε.Α.Α. στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων και 
προκειµένου για τη µεταβίβαση στο Ταµείο της κυριό−
τητας, νοµής και κατοχής ακινήτων, στη ∆.Ε.Α.Α. συµ−
µετέχει 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 Μεσοπρόθε−
σµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής του άρθρου 
6Α του ν. 2362/1995 και σε χρόνο που επιτρέπει την αξι−
οποίησή τους σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Αξιοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 10. 

6. Μέσα σε έξι (6) µήνες από την περιέλευση στο Τα−
µείο ακινήτων που µεταβιβάζονται σε αυτό, εκδίδεται 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, στην 
οποία διαλαµβάνονται η ταυτότητα κάθε ακινήτου και η 
κυριότητα του Ταµείου επ’ αυτού, µε µνεία της αποφά−
σεως της ∆.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 5, 
δυνάµει της οποίας το ακίνητο µεταβιβάστηκε στο Τα−
µείο. Η απόφαση καταχωρίζεται, µέσα στην προθεσµία 
που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο, στα βιβλία 
µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρει−
ας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο, 
όπου αυτό λειτουργεί. Η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να 
παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 
ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ταµείου. 

7. Το πράγµα ή το δικαίωµα που µεταβιβάστηκε ή πα−
ραχωρήθηκε 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 πα−
ραχώρηση του δικαιώµατος στο Ταµείο, ο προηγούµε−
νος 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 προ−

ορισµό 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 δικαιώ−
µατος. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί 
εντολής του Α.Κ., µε εξαίρεση τα άρθρα 721 έως και 723 
του ίδιου Κώδικα. Η εντολή λύνεται µε την αξιοποίη−
ση του πράγµατος ή του δικαιώµατος από το Ταµείο, 
µπορεί δε να ανακαλείται ή να τροποποιείται ελεύθερα 
οποτεδήποτε, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Ταµείου, η οποία ισχύει από την κοινοποίησή της 
στον εντολοδόχο. 

8. Εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων µπορεί να κηρύσ−
σονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών, για λόγους µείζονος σηµασί−
ας δηµοσίου συµφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία για 
την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταµείου ή 
εταιρείας της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ 
ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο ή αν κρίνονται 
αναγκαία για την πραγµατοποίηση επενδυτικού σχεδίου 
ειδικού διαδόχου του Ταµείου ή εταιρείας της οποίας 
το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή 
έµµεσα, στο Ταµείο. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ταµείου ή υπέρ 
της εταιρείας της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει 
εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο ή υπέρ του 
ειδικού διαδόχου αυτών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην 
απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση. 

Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του 
οποίου αναγνωρίστηκαν δικαστικώς, µετά τη µεταβί−
βαση του ακινήτου στο Ταµείο ή µετά την περιέλευση 
στο Ταµείο εταιρείας της οποίας το µετοχικό κεφά−
λαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο, 
εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων, η δαπάνη της αποζη−
µίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει 
το ∆ηµόσιο. 

Για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης στις απαλλο−
τριώσεις που κηρύσσονται, σύµφωνα µε την παρούσα 
παράγραφο, δεν λαµβάνεται υπόψη προσαύξηση της 
αξίας του απαλλοτριούµενου, η οποία οφείλεται στην 
νοµή ή στην κατοχή του ακινήτου από το Ταµείο ή από 
εταιρεία της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ 
ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο ή που οφεί−
λεται στην πολεοδοµική ωρίµανση και την επενδυτική 
ταυτότητα του ακινήτου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων 
του επόµενου Κεφαλαίου του παρόντος νόµου. 

9. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, που 
ανήκουν κατά κυριότητα στο Ταµείο ή σε εταιρεία της 
οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµε−
σα ή έµµεσα, στο Ταµείο, µπορεί να καταγγέλλονται 
µε απόφαση του ∆ιοικητικού 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 επίδοσή 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.

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 εν−
δεικτικούς τριµηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται 
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από το ∆ιοικητικό 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 Μεσο−
πρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής του 
άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.

11. Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο 
Ταµείο, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, καθώς και η 
µεταγραφή της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλί−
ου του Ταµείου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, 
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αµοιβή 
ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρί−
του, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου εισοδήµατος 
για το κάθε µορφής εισόδηµα που προκύπτει από τη 
δραστηριότητα του Ταµείου, του φόρου συγκέντρω−
σης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, 
τέλους, εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου 
ή οποιουδήποτε Ν.Π.∆.∆., Ασφαλιστικών Οργανισµών 
ή τρίτων, δικαιωµάτων συµβολαιογράφων, δικηγόρων, 
δικαστικών επιµελητών και αµοιβών ή ανταποδοτικών 
τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδο−
τικών τελών. 

12. Από τη δηµοσίευση της απόφασης της ∆.Ε.Α.Α. που 
προβλέπεται στην παράγραφο 5, το περιουσιακό στοι−
χείο περιέρχεται στην κυριότητα, νοµή και κατοχή του 
Ταµείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωµα τρίτου. Για τυχόν 
δικαιώµατά του επί του περιουσιακού στοιχείου που 
µεταβιβάζεται στο Ταµείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά 
δικαίωµα αποζηµιώσεως, έναντι µόνον του ∆ηµοσίου, 
µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 
8 και 9. 

13. Το Ταµείο και οι εταιρείες των οποίων το µετοχικό 
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Τα−
µείο, απολαµβάνουν όλων των διοικητικών, οικονοµικών, 
φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονοµικού, 
δικαίου προνοµίων και ατελειών του ∆ηµοσίου 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 αξι−
οποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, µεταφέρε−
ται το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
είσπραξή του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασµού 
της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α΄ 
212), µε την ονοµασία «Ελληνικό ∆ηµόσιο – Λογαριασµός 
Εσόδων – Αποκρατικοποιήσεις», αφού αφαιρεθούν τα 
αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δα−
πάνες του Ταµείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού 
στοιχείου, 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 ει−
σπράττει εταιρεία της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο 
ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο, 
µεταφέρεται µέσα σε είκοσι (20) µέρες από την εί−
σπραξή 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 εκ−
δίδεται ύστερα από γνώµη του Ταµείου, καθορίζονται ο 
ειδικότερος τρόπος προσδιορισµού και λογιστικής απο−
τύπωσης 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 περι−
ουσιακών 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.

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 αποδό−
σεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των 
χρηµατικών διαθεσίµων του.

γ) Επιχορηγήσεις από το ∆ηµόσιο, ανάλογα µε το 
πρόγραµµα αξιοποίησης και τις ανάγκες του. 

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 απαι−

τούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Άρθρο 3
∆ιοίκηση – Αρµοδιότητες – ∆ιαχείριση – Καταστατικό

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) του Ταµείου είναι 
πενταµελές και ορίζεται µε απόφαση της γενικής συνέ−
λευσης του µετόχου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφη−
µερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, 
που µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα. 
Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως µέλους του ∆.Σ. πριν 
από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέο µέλος για 
το χρόνο της θητείας που αποµένει. Πριν τον ως άνω 
ορισµό, η Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της 
Βουλής διατυπώνει, µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών 
της, γνώµη για την καταλληλότητα των προτεινοµένων 
προς διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις 
θέσεις Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του ∆.Σ. 
του Ταµείου, ύστερα από γνωστοποίηση του Υπουργού 
Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

2. Κατά την πρώτη εφαρµογή της προηγούµενης πα−
ραγράφου, τα δύο (2) από τα πέντε (5) µέλη του ∆ιοι−
κητικού Συµβουλίου του Ταµείου διορίζονται, µετά από 
κλήρωση, για θητεία ενός (1) και δύο (2) ετών, αντίστοιχα. 
Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος 
και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου. Αν ανανεωθεί 
η θητεία των µελών που σύµφωνα µε τα προηγούµενα 
εδάφια διορίστηκαν για περιορισµένη θητεία, η ανανέ−
ωση χωρεί για πλήρη θητεία τριών (3) ετών.

3. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίζονται πρόσωπα 
εγνωσµένου κύρους, επιστηµονικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής επάρκειας και αξιοπιστίας, µε υψηλό 
επίπεδο τεχνογνωσίας ή µεγάλη εµπειρία στη διαχείρι−
ση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε 
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δραστηριότητες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ή στην 
ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 

Αντικατάσταση του Προέδρου, του ∆ιευθύνοντος Συµ−
βούλου και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πριν 
από τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται µε απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου, µόνο για σπουδαίο 
λόγο αναγόµενο στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

4. Με το Καταστατικό µπορεί να προβλέπεται ότι ένα 
(1) µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι εκτελεστικό 
και να καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντά του. 

5. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. υπογράφει τις συµβάσεις και 
εκπροσωπεί, δικαστικά και εξώδικα, το Ταµείο. Ο Πρό−
εδρος ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο 
εκπροσωπεί το Ταµείο στις γενικές συνελεύσεις των 
εταιρειών, µετοχές των οποίων κατέχει το Ταµείο. Η 
εκπροσώπηση του Ταµείου µπορεί να ανατίθεται και σε 
εξουσιοδοτηµένο για συγκεκριµένη περίπτωση µέλος 
του ∆.Σ.. 

6. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος προΐσταται όλων των υπη−
ρεσιών του Ταµείου, διευθύνει το έργο του και λαµβάνει 
τις αναγκαίες αποφάσεις µέσα στα πλαίσια του Κατα−
στατικού και των διατάξεων που διέπουν τη λειτουρ−
γία του, προς αντιµετώπιση των καθηµερινών θεµάτων 
διοίκησης του Ταµείου. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος έχει τις ακόλουθες αρµοδιό−
τητες και όσες άλλες του ανατίθενται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ταµείου:

α) Επιµελείται και συντονίζει την υλοποίηση του 
Ε.Π.Α.. 

β) Υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τις προτάσεις 
και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγµατοποί−
ηση 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 ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβου−
λίου.

ε) Αποφασίζει για τα θέµατα του προσωπικού του 
Ταµείου, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Κανονισµού 
Προσωπικού. 

στ) Λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ανα−
βάθµιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση, την κατάρτιση 
των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισµών 
προσωπικού, οργανογραµµάτων, προγραµµάτων εκπαί−
δευσης και επιµόρφωσής του. 

7. Το ∆.Σ. είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη 
που αφορά στη διοίκηση του Ταµείου, στην αξιοποίη−
ση και διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων και 
γενικά στην πραγµάτωση του σκοπού του, µε εξαίρεση 
τα θέµατα που σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατά−
ξεις ανήκουν στις αρµοδιότητες του Προέδρου ή του 
∆ιευθύνοντος 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. Τα δικαιώµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ως µοναδι−
κού µετόχου του Ταµείου, ασκούνται από τον Υπουργό 
Οικονοµικών. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµο−
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται 
το προβλεπόµενο στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 Κα−

ταστατικό 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 Ανώ−
νυµων Εταιρειών που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας. Το Καταστατικό του Ταµείου µπορεί 
να τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών. 

10. Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του Τα−
µείου και ο ετήσιος ισολογισµός και απολογισµός του 
κατατίθενται, ελεγµένοι από ορκωτούς 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 ∆.Σ. και τους ελεγκτές 
από κάθε ευθύνη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 
1 του άρθρου 35 του κ.ν. 2190/1920. 

11. Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ταµείου παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίω−
µα 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κάθε 
πληροφορία επί θεµάτων που αφορούν τη λειτουργία 
του Ταµείου, το οποίο υποχρεούται να τις παρέχει χω−
ρίς υπαίτια καθυστέρηση. Οι εκπρόσωποι υπέχουν υπο−
χρεώσεις εχεµύθειας, σύµφωνα µε τους κανόνες περί 
εµπιστευτικότητας, απορρήτου και σύγκρουσης συµφε−
ρόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύουν ως 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί−
ζονται οι αµοιβές του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου και οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται 
στα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. του Ταµείου. Η αµοιβή 
του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών 
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του 
ν. 3833/2010 (Α΄ 40) για τον Πρόεδρο ή ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο Ν.Π.Ι.∆.. 

Οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στα µη εκτε−
λεστικά µέλη του ∆.Σ. του Ταµείου δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνουν το 1/5 των αποδοχών του Προέδρου 
ή του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. Οι αποζηµιώσεις που 
καταβάλλονται στο τυχόν εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. 
και στα µέλη του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του 
Προέδρου ή του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 

Στους εκπροσώπους που προβλέπονται στην προ−
ηγούµενη παράγραφο ουδεµία αµοιβή καταβάλλεται 
από το Ταµείο. 

13. Τα µέλη του ∆.Σ. του Ταµείου οφείλουν να απέχουν 
από την επιδίωξη ιδίων συµφερόντων που αντιβαίνουν 
στα συµφέροντα του Ταµείου. Οφείλουν, επίσης, να 
αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. τα σηµαντι−
κά ίδια συµφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζο−
νται άµεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις του Ταµείου, 
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καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων 
µε αυτών του Ταµείου ή των συνδεδεµένων µε αυτό 
εταιρειών, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθη−
κόντων τους.

14. Τα µέλη του ∆.Σ. του Ταµείου απαγορεύεται να 
ασκούν κατ’ επάγγελµα, είτε µόνα είτε σε συνεργασία 
µε τρίτους, όλους ή µερικούς από τους επιδιωκόµε−
νους σκοπούς του Ταµείου ή να εκτελούν εργασίες 
παρεµφερείς µε τους σκοπούς αυτούς ή να µετέχουν 
µε οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν 
τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούµενη άδεια της γενι−
κής συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγό−
ρευσης αυτής το Ταµείο έχει δικαίωµα αποζηµίωσης και 
το µέλος του ∆.Σ. εκπίπτει µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Ταµείου. 

15. Κατά τα επόµενα δύο (2) έτη από την αποχώρησή 
τους από το ∆.Σ. του Ταµείου, τα µέλη του υποχρεού−
νται να µην ασκούν αντικείµενο όµοιο µε εκείνο του 
Ταµείου είτε ατοµικά είτε µε παρένθετο πρόσωπο, µε 
τη συµµετοχή τους ή την παροχή των υπηρεσιών τους 
σε οποιασδήποτε µορφής φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικών ή νοµικών προ−
σώπων που έχουν συναλλαγεί µε το Ταµείο. 

16. Τα µέλη του ∆.Σ. του Ταµείου υποχρεούνται να 
µην αποκαλύπτουν, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση της γενικής συνέλευσης του µετόχου, 
οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία αναφορικά µε 
τις δραστηριότητες του Ταµείου, τα επιχειρηµατικά 
σχέδια, τους πελάτες ή τις συνεργαζόµενες εταιρεί−
ες, καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν µετά από 
έρευνες ή µελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί 
από αυτό. 

Τα µέλη του ∆.Σ. του Ταµείου υποχρεούνται να τη−
ρούν απόλυτη εχεµύθεια όσον αφορά στα δεδοµένα 
των υπηρεσιών, εργασιών, στατιστικών στοιχείων ή άλ−
λων δεδοµένων που αφορούν στη δραστηριότητα του 
Ταµείου και να απέχουν από κάθε σκόπιµη ή ακούσια 
αποκάλυψή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. 

Σε περίπτωση που τα µέλη του ∆.Σ. αποδεδειγµένα 
αποκαλύψουν ή δηµοσιοποιήσουν τα ίδια ή µέσω τρί−
των ή δεν αποφύγουν τη διαρροή οποιασδήποτε εµπι−
στευτικής πληροφορίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στα προηγούµενα εδάφια, υπέχουν ευθύνη πλήρους 
αποζηµίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζηµία, την 
οποία θα υποστεί το Ταµείο από την αιτία αυτή. 

Οι υποχρεώσεις των µελών του ∆.Σ. του Ταµείου που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο (ρήτρα εµπι−
στευτικότητας) παραµένουν σε ισχύ για τρία (3) έτη 
µετά την αποχώρησή τους από το Ταµείο. 

17. Τα µέλη του ∆.Σ. του Ταµείου υποχρεούνται να 
υποβάλλουν ειδική αναλυτική δήλωση περιουσιακής κα−
τάστασης (πόθεν έσχες). Το περιεχόµενο της δήλωσης 
περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται στο προη−
γούµενο εδάφιο καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
ανατίθεται ο έλεγχος της δήλωσης σε ελεγκτική εται−
ρεία, µε δαπάνες του Ταµείου. 

Άρθρο 4
Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων 

1. Στο Ταµείο συνιστάται επταµελές Συµβούλιο Εµπει−
ρογνωµόνων (Σ.Ε.). Το Σ.Ε. ορίζεται µε απόφαση του 
∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητι−
κό Συµβούλιο του Ταµείου για τοποθέτηση, από τους 
εκπροσώπους που προβλέπονται στην παράγραφο 11 
του άρθρου 3.

2. Το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων γνωµοδοτεί υπο−
χρεωτικά: 

α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρά−
γραφο 10 του άρθρου 2 και στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 5.

β) Στις συµβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περι−
ουσιακού 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 στοιχεί−
ου, εφόσον για τις τελευταίες απαιτείται απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου και 

γ) Για κάθε άλλο θέµα που παραπέµπεται στο Συµβού−
λιο Εµπειρογνωµόνων για γνωµοδότηση, µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου. 

3. Το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων γνωµοδοτεί µέσα 
σε εύλογη προθεσµία που τάσσεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. 

Απόφαση του ∆ιοικητικού 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 εισηγεί−
ται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου τη λήψη 
µέτρων που κρίνει κατάλληλα για την επίτευξη των 
σκοπών του Ταµείου. Το ∆ιοικητικό 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 Τα−
µείου διενεργείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά 
προτίµηση, µε:

α) Πώληση. 
β) Σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων, µεταξύ των 

οποίων δικαιωµάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτη−
σίας. 

γ) Μεταβίβαση εµπραγµάτων δικαιωµάτων οποιασδή−
ποτε φύσης επί αυτών.

δ) Εκµίσθωση.
ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκµετάλλευσής 

τους.
στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοι−

χείων.
ζ) Εισφορά τους σε ανώνυµες εταιρείες και στη συνέ−

χεια 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.

2. Το Ταµείο µπορεί, για τη διευκόλυνση της αξιοποίη−
σης των περιουσιακών του στοιχείων, να συνάπτει κάθε 
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µορφής συµβάσεις, όπως ενδεικτικά συµβάσεις δανείου, 
ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών, συµβάσεις 
µετόχων και συµβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωµάτων 
προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχεί−
ων. Οι συµβάσεις δανείου που συνάπτει το Ταµείο συνο−
µολογούνται µε όρους ανοικτής αγοράς. Το Ταµείο δεν 
επιτρέπεται να συνοµολογεί συµβάσεις από τις οποίες 
προκύπτουν δαπάνες για επενδύσεις ή για την αναδι−
άρθρωση των περιουσιακών του στοιχείων, ούτε να κα−
ταβάλει επιχορηγήσεις ή να προβαίνει σε εξυπηρέτηση 
δανειακών υποχρεώσεων που αφορούν τα περιουσιακά 
του στοιχεία. Οι δαπάνες αυτές θα διεκπεραιώνονται 
µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

3. Το Ταµείο µπορεί να εκδίδει οµολογιακά δάνεια, 
για τα οποία επιτρέπεται να παρέχεται η εγγύηση του 
∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Οι 
οµολογίες εκδόσεως του Ταµείου εξοµοιώνονται µε 
οµόλογα του ∆ηµοσίου, µπορούν να εκδίδονται σε άυλη 
µορφή και διέπονται από τις διατάξεις για τους άυλους 
τίτλους του ∆ηµοσίου. 

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 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από γνώµη του Σ.Ε., ανα−
διάρθρωση της εταιρείας ή τίθεται υπό εκκαθάριση. 

5. Το Ταµείο δεν επιτρέπεται να συστήνει εµπράγµατες 
ασφάλειες στα περιουσιακά στοιχεία που µεταβιβάζο−
νται σε αυτό, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 
2, αν η σύσταση αυτή µπορεί να εµποδίσει ή να καθυστε−
ρήσει την αξιοποίησή τους, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα 
Αξιοποίησης της παραγράφου 10 του άρθρου 2. 

Άρθρο 6
Αποτίµηση Περιουσιακών Στοιχείων

1. Τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στο 
Ταµείο αποτιµώνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον 
Κανονισµό που προβλέπεται στο άρθρο 8. 

2. Για τα ακίνητα που περιέρχονται στο Ταµείο εφαρ−
µόζονται οι διατάξεις του επόµενου Κεφαλαίου του πα−
ρόντος νόµου. 

3. Πριν από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοι−
χείων του Ταµείου, διενεργείται τελική αποτίµηση του 
προς αξιοποίηση στοιχείου, από ανεξάρτητο εκτιµητή, 
όπως ειδικότερα προβλέπεται στον κανονισµό που προ−
βλέπεται στο άρθρο 8. 

Άρθρο 7
Προσωπικό

1. Το Ταµείο προσλαµβάνει το πάσης φύσεως προσω−
πικό του, µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σµένου ή αορίστου χρόνου, αποκλειστικά µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού 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 
το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή 
έµµεσα, στο Ταµείο ή των οποίων περιουσιακά στοι−
χεία µεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταµείο. Η 
µεταφορά πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, ύστερα από αίτηµα του Ταµείου. 

3. Η κάλυψη των αναγκών του Ταµείου σε προσωπικό 
µπορεί να γίνεται και µε τη σύναψη συµβάσεων δανει−
σµού των υπηρεσιών µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα, 
για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, που µπορεί να 
ανανεώνεται. Οι προβλεπόµενες στο προηγούµενο εδά−
φιο συµβάσεις δανεισµού προσωπικού δεν λύουν την 
εργασιακή σχέση µε τον αρχικό εργοδότη, ο οποίος 
εξακολουθεί να ευθύνεται για την καταβολή των απο−
δοχών των εργαζοµένων και την ασφάλισή 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 ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., 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, ∆ιοικητι−
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
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 
αίτηµά του, υπάλληλοι που υπηρετούν σε διεθνείς ορ−
γανισµούς, των οποίων η Ελλάδα είναι µέλος. 

Άρθρο 8
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας

Αποδοχές Προσωπικού 

1. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τα−
µείου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας 
του Ταµείου, µε τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση 
του Ταµείου, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προ−
σόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι πάσης φύσεως 
αποδοχές του προσωπικού, ο τρόπος λειτουργίας του 
Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων και κάθε άλλο σχετικό 
ζήτηµα.

2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τα−
µείου 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 ∆ιευθύνοντος Συµβού−
λου, όπως καθορίζονται µε την παράγραφο 12 του άρ−
θρου 3.

Ο ειδικότερος καθορισµός των αποδοχών του προσω−
πικού γίνεται µε βάση τα ειδικότερα καθήκοντα που ανα−
τίθενται σε αυτό, µε την ατοµική σύµβαση εργασίας που 
συνοµολογείται µεταξύ µισθωτού και του Ταµείου. 

3. Αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές του προ−
σωπικού που µεταφέρεται στο Ταµείο από εταιρείες, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του προηγούµενου άρ−
θρου, δεν λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό των 
αποδοχών τους, κατά τη συνοµολόγηση των ατοµικών 
συµβάσεων εργασίας του. 

4. Με κανονισµό που καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ταµείου και εγκρίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµε−
ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι δι−
αδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης 
έργων και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων, 
εξοπλισµού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, 
µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων 
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χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαι−
ώµατος επί ακινήτων.

5. Μέχρι την έγκριση των κανονισµών που προβλέ−
πονται στις προηγούµενες παραγράφους, τα σχετικά 
ζητήµατα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές 
διατάξεις, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της κοινοτι−
κής νοµοθεσίας για το συντονισµό των διαδικασιών σύ−
ναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 

Άρθρο 9
Λοιπές και µεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄

1. Τα καταστατικά των εταιρειών των οποίων το σύνο−
λο των µετοχών περιέρχεται άµεσα ή έµµεσα στο Τα−
µείο µπορούν να τροποποιούνται ύστερα από απόφαση 
του ∆.Σ. του Ταµείου, ως προς όλες τις διατάξεις τους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. ∆ιατάξεις 
νόµων ή κανονιστικών αποφάσεων, µε τις οποίες ρυθµί−
ζονται 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. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν. 
2190/1920, διατάξεις νόµων ή κανονιστικών αποφάσεων, 
µε τις οποίες προβλέπεται η άσκηση περαιτέρω επο−
πτείας από άλλο διοικητικό όργανο επί των εταιρειών 
αυτών, καταργούνται από την περιέλευση στο Ταµείο, 
άµεσα ή έµµεσα, του συνόλου των µετοχών τους. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµο−
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το Ταµείο 
υπεισέρχεται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση 
σε όλα τα υφιστάµενα και µελλοντικά δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου, απορρέοντα από συµβάσεις 
παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν συναφθεί κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αποφάσεως της ∆.Ε.Α.Α. 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τις διατάξεις 
του ν. 3049/2002. Όπου στις εν λόγω συµβάσεις ανα−
φέρεται το ∆ηµόσιο, νοείται από τη δηµοσίευση της 
αποφάσεως της ∆.Ε.Α.Α. το Ταµείο, οι δε υπηρεσίες 
που προβλέπονται στη σύµβαση, παρέχονται εφεξής 
στο Ταµείο.

Αν κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία δηµοσιεύσε−
ως έχει εκδοθεί απόφαση της ∆.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 απαραί−
τητων διαπραγµατεύσεων, µέχρι την ολοκλήρωση της 
ανάθεσης, η οποία διενεργείται από το Ταµείο. 

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 ∆.Ε.Α.Α..»

4. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι 
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ. 
774/1980 εφαρµόζονται αναλόγως για τον προσυµβα−
τικό έλεγχο των συµβάσεων που συνάπτει το Ταµείο 
ή εταιρείες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει 
εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο. Στον προ−
συµβατικό έλεγχο του προηγούµενου εδαφίου υπάγο−
νται και οι συµβάσεις 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 υπερ−
βαίνει 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. Συµβάσεις που συνοµο−
λογήθηκαν, σύµφωνα µε τον προσυµβατικό έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη γνωµοδότηση του Σ.Ε., 
θεωρούνται επωφελείς και συµφέρουσες για το Ταµείο 
και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, όσον αφορά την ευθύνη των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδί−
δεται 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 Αποκρατικοποι−
ήσεων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2012−2015, µεταφέρονται µε απόφαση της 
∆.Ε.Α.Α. στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Άρθρο 10
Σκοπός − Πεδίο εφαρµογής 

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθ−
µίζεται η διαδικασία πολεοδοµικής ωρίµανσης των 
δηµοσίων ακινήτων και η απόδοση σε αυτά βιώσιµης 
επενδυτικής ταυτότητας, µε σκοπό την αξιοποίησή τους 
που συνιστά λόγο εντόνου δηµοσίου συµφέροντος. Ως 
δηµόσια ακίνητα, για την εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος Κεφαλαίου, νοούνται τα ακίνητα που ανή−
κουν στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. 
ή Ο.Τ.Α. ή σε εταιρεία της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο 
ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο ∆ηµόσιο ή 
σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α.

2. Στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου αυτού υπά−
γονται τα δηµόσια ακίνητα τα οποία µεταβιβάζονται 
και περιέρχονται στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόµου. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που 
εκδίδεται ύστερα από αίτηση του κυρίου του ακινήτου, 
µπορεί να υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντος Κε−
φαλαίου και άλλα δηµόσια ακίνητα, µε σκοπό τη βέλ−
τιστη ανάπτυξη και αξιοποίησή τους. 

Άρθρο 11
Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και

γενικές χρήσεις γης

Α. Γενικοί κανόνες χωροθέτησης
Για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δηµοσίων ακι−

νήτων καθορίζονται γενικοί κανόνες χωροθέτησης ως 
εξής: 

1. Η αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων διενεργείται 
εντός του πλαισίου που διαγράφει η εθνική δηµοσιονο−
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µική, αναπτυξιακή και χωροταξική πολιτική και σύµφωνα 
µε τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα νόµο. 
Οι κατευθύνσεις της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, 
όπως αυτές απορρέουν από τα υφιστάµενα χωροταξικά 
πλαίσια εθνικού επιπέδου, λαµβάνονται υπόψη και συνε−
κτιµώνται κατά τον καθορισµό του χωρικού προορισµού 
των δηµοσίων ακινήτων σε συνδυασµό µε τις ανάγκες 
της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, της αποδοτικότητας 
και της αποτελεσµατικότητας της επένδυσης έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή σχέση µεταξύ των 
χωροταξικών επιλογών και των οικονοµικών και δηµο−
σιονοµικών στόχων για την αξιοποίηση της δηµόσιας 
περιουσίας. 

2. ∆εν επιτρέπεται η αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων, 
τα οποία εµπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους 
προτεραιότητας, σε περιοχές απόλυτης προστασίας 
της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 1 και 2 
και 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει, σε πυρήνες 
εθνικών δρυµών, σε διατηρητέα µνηµεία της φύσης, σε 
εθνικά πάρκα και σε υγρότοπους διεθνούς σηµασίας. 

3. H αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων, στα οποία περι−
λαµβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κείµενη 
περιβαλλοντική και αρχαιολογική νοµοθεσία λόγω του 
ειδικού χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως ζώνες προ−
στασίας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικοί τόποι, φυσικά 
πάρκα και περιοχές οικοανάπτυξης, πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και περιορισµούς 
που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόµων 998/ 1979, 
1650/1986 και 3028/2002, όπως ισχύουν. 

4. Η αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων που εµπίπτουν σε 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας 
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ενεργείται µόνον εφόσον επι−
τρέπεται από τα υφιστάµενα ειδικά νοµικά καθεστώτα 
προστασίας τους και υπό τους όρους και προϋποθέσεις 
που θεσπίζουν τα καθεστώτα αυτά.

Β. Γενικές χρήσεις γης
Τα δηµόσια ακίνητα που προβλέπονται στο προηγού−

µενο άρθρο και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός 
εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών 
προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων µπορούν να 
υπάγονται, σύµφωνα µε το γενικό προορισµό ανάπτυξης 
και αξιοποίησής τους, στις ακόλουθες γενικές κατηγο−
ρίες χρήσεων γης: 

1. Τουρισµός – Αναψυχή
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τον του−

ρισµό − αναψυχή, επιτρέπονται:
α) Τουριστικά καταλύµατα (κύρια και µη κύρια, σύν−

θετα τουριστικά καταλύµατα κ.λπ.)
β) Ειδικές τουριστικές υποδοµές και λοιπές τουριστι−

κές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκόλφ, 
υδροθεραπευτήρια κ.λπ.)

γ) Τουριστικοί λιµένες − µαρίνες
δ) Κατοικία
ε) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής 

υπηρεσιών
στ) Καζίνα
ζ) Κοινωνική πρόνοια
η) Αθλητικές εγκαταστάσεις
θ) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
ι) Θρησκευτικοί χώροι
ια) Περίθαλψη 
ιβ) Χώροι συνάθροισης κοινού

ιγ) Εστίαση
ιδ) Αναψυκτήρια
ιε) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
ιστ) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) 
ιζ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιη) Ελικοδρόµιο
ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν µεταβάλλει 

το γενικό προορισµό του ακινήτου.
2. Επιχειρηµατικά Πάρκα
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τα επι−

χειρηµατικά πάρκα, επιτρέπονται: 
α) Οι χρήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 43 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) 
β) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Ορ−

γανισµοί
γ) ∆ιοίκηση
δ) Κατοικία
ε) Εκπαίδευση
στ) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής 

υπηρεσιών
ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις
η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
θ) Θρησκευτικοί χώροι
ι) Περίθαλψη 
ια) Χώροι συνάθροισης κοινού
ιβ) Εστίαση
ιγ) Αναψυκτήρια
ιδ) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
ιε) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) 
ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιζ) Τουριστικά καταλύµατα και λοιπές τουριστικές 

εγκαταστάσεις και υποδοµές 
ιη) Ελικοδρόµιο
ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση γης, η οποία δεν µετα−

βάλλει το γενικό προορισµό του ακινήτου.
3. Θεµατικά πάρκα – Εµπορικά κέντρα – Αναψυχή
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τα θε−

µατικά πάρκα – εµπορικά κέντρα – αναψυχή, επιτρέ−
πονται:

α) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής 
υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, εµπορικά 
κέντρα 

β) Κοινωνική πρόνοια
γ) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Ορ−

γανισµοί
δ) ∆ιοίκηση
ε) Κατοικία
στ) Εκπαίδευση
ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις
η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
θ) Θρησκευτικοί χώροι
ι) Περίθαλψη 
ια) Χώροι συνάθροισης κοινού
ιβ) Εστίαση
ιγ) Αναψυκτήρια
ιδ) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
ιε) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) 
ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιζ) Τουριστικά καταλύµατα και λοιπές τουριστικές 

εγκαταστάσεις και υποδοµές 
ιη) Ελικοδρόµιο
ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν µεταβάλλει 

το γενικό προορισµό του ακινήτου.
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4. Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλο−
ντικές υποδοµές και λειτουργίες 

Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό µεταφο−
ρικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδο−
µές και λειτουργίες, επιτρέπονται µία ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες χρήσεις:

α) Αεροδρόµια
β) Ελικοδρόµια
γ) Σιδηροδροµικοί σταθµοί
δ) Λιµενικές ζώνες επιβατικής, εµπορικής, αλιευτικής 

και τουριστικής δραστηριότητας
ε) Αµαξοστάσια, επισκευαστικές µονάδες και σταθµοί 

διαλογής
στ) Χώροι στάθµευσης οχηµάτων 
ζ) Κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης οχηµάτων
η) Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων 
θ) Μονάδες παραγωγής – διανοµής ηλεκτρικής ενέρ−

γειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης αποβλή−
των, απορριµµάτων κ.λπ. και συναφείς εγκαταστάσεις.

5. ∆ηµόσια ακίνητα µικτών χρήσεων
Στα ακίνητα αυτά επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, λόγω 

του µεγέθους, της θέσης, των υφιστάµενων δηµοσίων 
υποδοµών ή της γειτνίασής τους µε αυτές ή της ειδικής 
φύσης του χωρικού προορισµού τους, η ανάµειξη δύο 
ή περισσότερων κατηγοριών χρήσεων γης από αυτές 
που προβλέπονται στις προηγούµενες περιπτώσεις του 
παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιτρεπόµενες χρή−
σεις γης αναπτύσσονται µε βάση την πολεοδοµική τους 
λειτουργία σε ειδικότερες ζώνες υποδοχής για λόγους 
ορθολογικής διαχείρισης, προστασίας και οργάνωσης 
των ακινήτων. 

Γ. Γενικοί όροι δόµησης
1. Ο ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης 

για καθεµία από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης 
που προβλέπονται στην παράγραφο Β΄ ορίζεται ως 
εξής:

α) Τουρισµός – αναψυχή: 0,2
β) Επιχειρηµατικά πάρκα: 0,3
γ) Θεµατικά πάρκα – εµπορικά κέντρα – αναψυχή: 

0,4 
δ) Χρήσεις µεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και πε−

ριβαλλοντικών υποδοµών και λειτουργιών: 0,4
ε) ∆ηµόσια ακίνητα µικτών χρήσεων: 0,4.
2. Το ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης για 

όλες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέ−
πονται στην παράγραφο Β΄ ορίζεται σε 50%. 

3. Το ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων και 
εγκαταστάσεων ορίζεται κατά ΓΟΚ, εκτός εάν από 
αρχιτεκτονική ή άλλη τεχνική µελέτη, τεκµηριώνεται 
η παρέκκλιση από αυτό, οπότε και µε τα προεδρικά 
διατάγµατα του επόµενου άρθρου µπορεί να καθορί−
ζεται, για ορισµένες κατηγορίες ή περιπτώσεις κτιρίων 
και εγκαταστάσεων, ύψος µεγαλύτερο από το ανώτατο 
επιτρεπόµενο. 

4. Για τον υπολογισµό της µέγιστης εκµετάλλευσης 
και των λοιπών όρων και περιορισµών δόµησης, η έκτα−
ση του ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο.

5. Είναι δυνατόν ορισµένες από τις χρήσεις γης που 
επιτρέπονται σύµφωνα µε την παράγραφο Β΄ να απα−
γορεύονται ή να επιτρέπονται µε ειδικούς όρους και 
προϋποθέσεις ή να αφορούν συγκεκριµένες ζώνες ή 
τµήµατα του ακινήτου ή και ορόφους κτιρίων και εγκα−
ταστάσεων. 

6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του αρµόδι−
ου κατά περίπτωση Υπουργού µπορεί να τροποποιείται 
το περιεχόµενο των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης 
που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπο−
ρεί να ορίζεται και να εξειδικεύεται το περιεχόµενο των 
ειδικότερων χρήσεων γης που προβλέπονται παραπάνω 
ανά γενική κατηγορία, το είδος και το µέγεθος των 
κτιρίων και εγκαταστάσεων που µπορούν να χωροθε−
τούνται ανά χρήση, τα όρια και οι περιορισµοί στις 
επιφάνειες χρήσεων γης και κάθε σχετικό θέµα µε τον 
προσδιορισµό και την ειδική πολεοδοµική λειτουργία 
των χρήσεων. 

Άρθρο 12
Χωρικός προορισµός − Επενδυτική ταυτότητα

δηµοσίων ακινήτων 

1. Για τον καθορισµό του χωρικού προορισµού των 
δηµοσίων ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 10 
του παρόντος Κεφαλαίου, καταρτίζονται και εγκρίνονται 
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων 
(ΕΣΧΑ∆Α) κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
Με τα σχέδια αυτά οριοθετούνται σε χάρτη κλίµακας 
1:5.000 µε συντεταγµένες κορυφών, βασιζόµενες στο 
Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87, όπως 
αυτό ισχύει, τα προς αξιοποίηση ακίνητα και καθορίζο−
νται και εγκρίνονται: 

α) Ο βασικός χωρικός προορισµός (επενδυτική ταυ−
τότητα) του προς αξιοποίηση ακινήτου, δηλαδή η υπα−
γωγή σε µία εκ των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης 
και όρων δόµησης που ορίζονται στο προηγούµενο 
άρθρο. 

β) Οι ειδικότερες χρήσεις γης που επιτρέπονται στην 
έκταση του προς ανάπτυξη ακινήτου και οι τυχόν πρό−
σθετοι περιορισµοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της 
έντασης κάθε χρήσης. 

γ) Οι ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης του προς 
αξιοποίηση ακινήτου. 

δ) Ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου στα οριοθε−
τούµενα κατά τα ανωτέρω ακίνητα, εφόσον απαιτείται, 
στις οποίες µπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και 
περιορισµοί στις χρήσεις γης, στη δόµηση και στην 
εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουρ−
γιών.

ε) Οι περιβαλλοντικοί όροι του σχεδίου, σύµφωνα µε 
την κατά νόµο προβλεπόµενη στρατηγική µελέτη πε−
ριβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία καταρτίζεται και 
δηµοσιοποιείται κατά τα οριζόµενα στην επόµενη πα−
ράγραφο. 

2. Για την έγκριση των σχεδίων της προηγούµενης 
παραγράφου υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία ∆η−
µόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών αίτηση 
από τον κύριο του ακινήτου ή τον έλκοντα εξ αυτού 
δικαιώµατα, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δι−
καιολογητικά: 

α) Μελέτη στην οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται 
το υφιστάµενο ρυθµιστικό καθεστώς του προς αξιοποί−
ηση ακινήτου (χωροταξικό, πολεοδοµικό, αναπτυξιακό 
κ.λπ.) ιδίως από απόψεως επικαιρότητας, συνέργειας, 
συµπληρωµατικότητας και βιωσιµότητας των σχετικών 
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ρυθµίσεων και τεκµηριώνεται, µε βάση κριτήρια χωροτα−
ξικά, περιβαλλοντικά, χρηµατοοικονοµικά και εµπορικά, 
ο βέλτιστος χωρικός προορισµός του (χρήσεις γης, όροι 
δόµησης κ.λπ.), ο οποίος συνιστά και τη βασική επεν−
δυτική του ταυτότητα για κάθε µεταγενέστερη πράξη 
αξιοποίησης. 

β) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ), η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δη−
µοσιοποιείται κατά το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής 
απόφασης (κ.υ.α.) 107017/2006 (Β΄ 1225). Ως αρµόδια αρχή 
για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος νόµου νοείται 
η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΠΕ) 
που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 της πιο πάνω κ.υ.α.. 
Κατά τη σχετική διαδικασία διαβούλευσης, αντί των 
υπηρεσιών και οργανισµών που ορίζονται στην παρά−
γραφο 4.1. του άρθρου 7 της ανωτέρω κ.υ.α., γνωµοδοτεί 
το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο, το οποίο είναι επι−
πλέον αρµόδιο να θέτει στη διάθεση του κοινού, όποτε 
του ζητούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του 
φακέλου ΣΜΠΕ που του διαβιβάζεται από την αρµόδια 
αρχή. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 
της ανωτέρω κ.υ.α., οι οποίες είναι άνω των 5 ηµερών 
και έως 15 ηµέρες, µειώνονται κατά 5 ηµέρες, ενώ όλες 
οι υπόλοιπες κατά 10 ηµέρες. Η αρµόδια αρχή διενεργεί 
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τη Στρατηγική Περιβαλλο−
ντική Εκτίµηση για τα δηµόσια ακίνητα που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου. 

3. Η έγκριση των ΕΣΧΑ∆Α γίνεται µε προεδρικά δι−
ατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα−
τικής Αλλαγής ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού 
Συµβουλίου ∆ιοίκησης για την Αξιοποίηση της ∆ηµό−
σιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του 
παρόντος. 

4. Με τα προεδρικά διατάγµατα της προηγούµενης 
παραγράφου µπορεί να τροποποιούνται εγκεκριµένα 
Ρυθµιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ και άλλα σχέ−
δια χρήσεων γης, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται 
αναγκαία για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη και την απο−
τελεσµατική αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων, ιδίως 
στις περιπτώσεις που οι υφιστάµενες ρυθµίσεις και κα−
τευθύνσεις είναι ασαφείς ή απορρέουν από ανεπίκαιρα 
χωροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια. Ως ανεπίκαιρα 
νοούνται ιδίως τα χωροταξικά και πολεοδοµικά σχέ−
δια που δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης 
ή/και τροποποίησης ή αναθεώρησης µετά την πάροδο 
πέντε και πλέον ετών από την έγκριση ή την τελευταία 
αναθεώρηση ή τροποποίησή τους. 

5. Με τα ίδια προεδρικά διατάγµατα µπορεί να τρο−
ποποιούνται εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια και σχέ−
δια πόλεως, καθώς και πολεοδοµικές µελέτες ή/και να 
καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί όροι και 
περιορισµοί δόµησης για τα εντός σχεδίου πόλεως δη−
µόσια ακίνητα, ακόµη και κατά παρέκκλιση από τους 
ισχύοντες στην περιοχή όρους και περιορισµούς δόµη−
σης, καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδοµι−
κού Κανονισµού, προκειµένου να αποδοθεί ο βέλτιστος 
πολεοδοµικός−επενδυτικός προορισµός στο προς αξιο−
ποίηση ακίνητο. Στις περιπτώσεις αυτές, η δηµοσίευση 
του σχετικού εγκριτικού διατάγµατος έχει τις συνέπει−
ες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του 
ν.δ. 17.7/16.8.1923. 

6. Η µεταβολή της έκτασης, των ορίων και του περιε−
χοµένου του ΕΣΧΑ∆Α επιτρέπεται µόνον εφόσον τηρη−
θούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατά−
ξεις του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση του 
Κεντρικού Συµβουλίου ∆ιοίκησης για την Αξιοποίηση 
της ∆ηµόσιας Περιουσίας επιτρέπεται η µεταβολή της 
έκτασης και των ορίων του ΕΣΧΑ∆Α, χωρίς µεταβολή 
των συνολικών χρήσεων και των όρων και περιορισµών 
δόµησης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α) η προκύπτουσα, λόγω της µεταβολής των ορίων, 
µείωση ή αύξηση της έκτασης του ΕΣΧΑ∆Α δεν υπερ−
βαίνει το 15% της αρχικώς οριοθετηθείσας εκτάσεως 
και 

β) δεν περιλαµβάνονται στην περιοχή επεκτάσεως 
του ΕΣΧΑ∆Α εκτάσεις υπαγόµενες σε ειδικά νοµικά 
καθεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί 
µη συµβατές µε το ΕΣΧΑ∆Α χρήσεις γης. 

Άρθρο 13
Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου

1. Για τη χωροθέτηση του επενδυτικού σχεδίου αξιο−
ποίησης δηµοσίου ακινήτου εκδίδεται κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από αίτηση του 
κυρίου της επένδυσης. Με την απόφαση αυτή καθορί−
ζονται: 

α) Οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων 
και εγκαταστάσεων που πρόκειται να ανεγερθούν στην 
έκταση του εγκεκριµένου ΕΣΧΑ∆Α του δηµοσίου ακινή−
του, καθώς και τα αναγκαία συνοδά έργα (έργα εξωτε−
ρικής υποδοµής), όπως είναι ιδίως τα δίκτυα ηλεκτροδό−
τησης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου και ύδρευσης, 
καθώς και οι οδοί προσπέλασης και οι κόµβοι σύνδεσης 
των δηµοσίων ακινήτων µε το εθνικό, περιφερειακό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

β) Η γενική διάταξη των κτηρίων και εγκαταστάσεων 
µε αναφορά σε τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1: 
5.000. 

γ) Οι περιβαλλοντικοί όροι του επενδυτικού σχεδίου 
και των συνοδών έργων εξωτερικής υποδοµής, όπου 
απαιτείται, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που 
ορίζεται στο ν. 1650/1986, όπως ισχύει. 

2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης 
παραγράφου, αντί των οργανισµών και φορέων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 του 
ν. 1650/ 1986, όπως ισχύει, γνωµοδοτούν το Κεντρικό 
Συµβούλιο ∆ιοίκησης για την Αξιοποίηση της ∆ηµό−
σιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του 
παρόντος νόµου και το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από 
τότε που θα περιέλθει σε αυτά το σχετικό αίτηµα, συ−
νοδευόµενο από τις κατά νόµο απαιτούµενες µελέτες 
και πληροφορίες.

3. Η απόφαση έγκρισης της χωροθέτησης για τα επεν−
δυτικά σχέδια της παραγράφου 1 επέχει θέση άδειας 
επέµβασης και έγκρισης αλλαγής χρήσης κατά την 
έννοια των διατάξεων του ν. 998/1979, όπως ισχύουν, 
καθώς και έγκρισης κατά την έννοια του άρθρου 10 του 
ν. 3028/ 2002 µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 
11 του παρόντος. Ειδικώς για τουριστικά καταλύµατα 
και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, η 
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πιο πάνω απόφαση επέχει επίσης θέση έγκρισης κα−
ταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου από τον ΕΟΤ και 
αντιστοίχως θέση έγκρισης σκοπιµότητας ή σκοπιµότη−
τας−χωροθέτησης κατά τις κείµενες διατάξεις. 

4. Οι αποφάσεις έγκρισης της χωροθέτησης επεν−
δυτικών σχεδίων που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

5. Οι κατά τα ανωτέρω εγκρινόµενοι περιβαλλοντικοί 
όροι ισχύουν για δέκα (10) έτη, µε την προϋπόθεση ότι 
δεν θα έχει επέλθει εντωµεταξύ µεταβολή των δεδοµέ−
νων βάσει των οποίων εγκρίνονται. Μετά την πάροδο 
της δεκαετίας, οι πιο πάνω περιβαλλοντικοί όροι µπο−
ρεί να ανανεώνονται, µία ή περισσότερες φορές, για 
ίσο χρονικό διάστηµα, χωρίς τήρηση της διαδικασίας 
που ορίζεται για την αρχική έγκρισή τους, εφόσον δεν 
υφίστανται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις 
επιπτώσεις του επενδυτικού σχεδίου ή και των συνοδών 
αυτού έργων στο περιβάλλον. 

6. Οι κατά την παράγραφο 1 εγκρινόµενοι περιβαλ−
λοντικοί όροι εξακολουθούν να ισχύουν προσωρινά και 
µετά τη λήξη τους, µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµέ−
νης ή τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον ο κύριος της 
επένδυσης αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποί−
ηση της σχετικής απόφασης αυτής τουλάχιστον έξι (6) 
µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο 
τα εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Άρθρο 14
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1. Για την αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων επι−
τρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της 
επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώµατα, της 
χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώµατος 
εκτέλεσης, χρήσης και εκµετάλλευσης λιµενικών έργων 
ή επέκτασης, ήδη υφιστάµενων στην περιοχή, λιµενικών 
εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διά−
στηµα µέχρι πενήντα (50) χρόνια µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και µε καταβολή ανταλλάγµατος 
που προσδιορίζεται στην οικεία σύµβαση παραχώρησης. 
Για την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην παρα−
λία τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις 
του ν. 2971/2001 (Α΄ 285). Με απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα 
όργανα προσδιορισµού του ανταλλάγµατος και κάθε 
σχετικό θέµα.

2. Ο κύριος της επένδυσης ή ο έλκων εξ αυτού δικαι−
ώµατα, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εθνικής ανάγκης, 
έχει το δικαίωµα της αποκλειστικής και µε αντάλλαγ−
µα χρήσης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που του 
παραχωρείται µε την ως άνω διαδικασία για την κατα−
σκευή λιµενικών έργων, που εκτελεί ύστερα από άδεια 
των αρµόδιων αρχών. Στην περίπτωση που τα λιµενικά 
έργα εµπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, µετά 
την ολοκλήρωσή τους κινείται η διαδικασία επανακα−
θορισµού των οριογραµµών αιγιαλού−παραλίας και το 
γήπεδο που δηµιουργείται καταγράφεται ως δηµόσιο 
κτήµα. Το εν λόγω δηµόσιο κτήµα, εφόσον ο κύριος 
της επένδυσης το επιθυµεί, µπορεί να παραχωρείται 
κατά χρήση ή να εκµισθώνεται απευθείας σε αυτόν. Το 
αντάλλαγµα χρήσης ή το µίσθωµα καθορίζονται από 

την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία και ανταποκρίνονται 
στις τρέχουσες µισθωτικές αξίες της περιοχής.

3. Η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της 
παραχωρούµενης προς τον κύριο της επένδυσης έκτα−
σης αιγιαλού, παραλίας και λιµενικών έργων επιτρέ−
πεται κατ’ εξαίρεση µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, εφόσον η χρήση αυτή επιβάλλεται για λόγους 
ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας ή άλλης δηµόσιας 
ωφέλειας και δεν παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία 
της επένδυσης. 

Άρθρο 15
Έκδοση οικοδοµικών αδειών 

1. Για την κατασκευή των µόνιµων κτιριακών εγκατα−
στάσεων που περιλαµβάνονται στα επενδυτικά σχέδια 
του άρθρου 13, απαιτείται η προηγούµενη έκδοση οι−
κοδοµικών αδειών. Οι οικοδοµικές άδειες των εγκατα−
στάσεων αυτών χορηγούνται από τον Υπουργό Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µέσα σε 
εξήντα (60) ηµέρες από την υποβολή πλήρους φακέλου 
στη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανο−
νισµών (∆ΟΚΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής που εκδίδεται ύστερα από εισή−
γηση της ∆ΟΚΚ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, ορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση των οικοδο−
µικών αδειών των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων και 
η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος 
ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, κα−
θώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του 
άρθρου αυτού. Με όµοια απόφαση συγκροτείται Ειδική 
Επιτροπή Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, 
αποτελούµενη από τρεις αρχιτέκτονες µηχανικούς, µε 
ισάριθµους αναπληρωτές, που διαθέτουν τουλάχιστον 
δεκαπενταετή εµπειρία από της κτήσεως άδειας ασκή−
σεως επαγγέλµατος. Έργο της παραπάνω επιτροπής 
είναι ο έλεγχος της αισθητικής των κτιριακών εγκατα−
στάσεων του παρόντος άρθρου και της ένταξής τους 
στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της ευρύτερης 
περιοχής, σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται από 
τις ισχύουσες διατάξεις. Με την ίδια ως άνω απόφαση 
ορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες της παραπάνω 
επιτροπής, ο κανονισµός λειτουργίας της, η διαδικασία 
ελέγχου των σχετικών µελετών και κάθε σχετική λε−
πτοµέρεια. Οι πράξεις της παραπάνω επιτροπής είναι 
οριστικές και δεν χωρούν ενστάσεις. 

2. Όλες οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 12 έως 
και 15 του παρόντος νόµου αναρτώνται υποχρεωτικά 
στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας 
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών και, κατά πε−
ρίπτωση, στο δικτυακό τόπο του Ταµείου Αξιοποίησης 
της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου ή στο δικτυα−
κό τόπο του δηµοσίου οργανισµού ή επιχείρησης που 
είναι κύριος του ακινήτου. Η προθεσµία της άσκησης 
αίτησης ακυρώσεως κατ’ αυτών αρχίζει, προκειµένου 
περί πράξεων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, από την εποµένη της κοινοποίησης ή της 
δηµοσίευσής τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
και προκειµένου περί µη δηµοσιευτέων πράξεων, από 
την εποµένη της κοινοποίησης ή της ανάρτησής τους 
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στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας 
Περιουσίας. 

Άρθρο 16
Κεντρικό Συµβούλιο ∆ιοίκησης για την Αξιοποίηση

της ∆ηµόσιας Περιουσίας

1. Συνιστάται, στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Πε−
ριουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, Κεντρικό Συµ−
βούλιο ∆ιοίκησης για την Αξιοποίηση της ∆ηµόσιας Πε−
ριουσίας, το οποίο έχει ως έργο την παρακολούθηση 
της εφαρµογής της νοµοθεσίας για την αξιοποίηση της 
δηµόσιας ακίνητης περιουσίας και την παροχή ειση−
γήσεων και γνωµοδοτήσεων κατά την έκδοση των επί 
µέρους πράξεων που προβλέπονται στις διατάξεις του 
παρόντος Κεφαλαίου. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και αποτελείται 
από τα εξής µέλη: 

α) Τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Περιουσίας, ως 
Πρόεδρο. 

β) Έναν Νοµικό Σύµβουλο του Ν.Σ.Κ. από τους υπηρε−
τούντες στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουρ−
γείου Οικονοµικών. 

γ) Τους αρµόδιους για θέµατα βιοµηχανίας, λιµένων 
και λιµενικής πολιτικής Γενικούς Γραµµατείς του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

δ) Τους αρµόδιους για θέµατα περιβάλλοντος και πο−
λεοδοµίας Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

ε) Τους αρµόδιους για θέµατα τουρισµού και πολιτι−
σµού Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Τουρισµού. 

στ) Τους αρµόδιους για θέµατα υποδοµών, µεταφορών 
και δικτύων και δηµοσίων έργων Γενικούς Γραµµατείς 
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των 
µελών. Στο Συµβούλιο µπορεί να καλούνται, µετά από 
πρόσκληση του Προέδρου του, και εκπρόσωποι άλλων 
δηµοσίων υπηρεσιών ή οργανισµών, εφόσον συζητούνται 
θέµατα αρµοδιότητάς τους. Η γραµµατειακή υποστήριξη 
του Συµβουλίου παρέχεται από τη Γενική Γραµµατεία 
∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Το 
Συµβούλιο µπορεί να υποβοηθείται στο έργο του από 
εξειδικευµένους συµβούλους, µετά από σχετική εισήγη−
ση του Προέδρου του. 

2. Έργο του Κεντρικού Συµβουλίου ∆ιοίκησης για την 
Αξιοποίηση της ∆ηµόσιας Περιουσίας είναι ιδίως: 

α) Η παροχή υποστήριξης στη Γενική Γραµµατεία ∆η−
µόσιας Περιουσίας για θέµατα εφαρµογής των διατά−
ξεων του παρόντος Κεφαλαίου και των κανονιστικών 
και ατοµικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτών. 

β) Η παροχή γνώµης ή εισήγησης προς τον Υπουργό 
Οικονοµικών κατά την έκδοση των πράξεων που προ−
βλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόµου. 

γ) Ο συντονισµός των ενεργειών των αρµόδιων υπη−
ρεσιών των Υπουργείων που εµπλέκονται στη διαδικα−
σία αξιοποίησης των δηµοσίων ακινήτων, µε σκοπό την 
επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών και 
την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχόν 
διοικητικών προβληµάτων. 

δ) Η παρέµβαση, εφόσον απαιτείται, µε την έκδοση 
εγκυκλίων ή οδηγιών ή µε πρόταση νοµοθετικών πα−
ρεµβάσεων προκειµένου να επιτυγχάνεται η συνεχής 

βελτίωση της διαδικασίας αξιοποίησης των δηµοσίων 
ακινήτων. 

3. Το Κεντρικό Συµβούλιο ∆ιοίκησης για την Αξιοποίη−
ση της ∆ηµόσιας Περιουσίας, τον Ιανουάριο κάθε έτους, 
υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονοµικών απολογιστι−
κή έκθεση σχετικά µε το έργο που υλοποίησε το προη−
γούµενο έτος βάσει της προηγούµενης παραγράφου.

4. Το Συµβούλιο, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιο−
τήτων του, µπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να 
ζητά πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους 
καθ’ ύλην ή κατά τόπον αρµόδιους φορείς.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί 
να εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του Κεντρικού Συµ−
βουλίου ∆ιοίκησης για την Αξιοποίηση της ∆ηµόσιας 
Περιουσίας και να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα 
λειτουργίας του. 

6. Η σύνθεση του Συµβουλίου µπορεί να διευρύνεται 
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µε εκπρο−
σώπους άλλων Υπουργείων ή δηµοσίων οργανισµών. 

Άρθρο 17
Λοιπές ρυθµίσεις θεµάτων τουριστικών

δηµοσίων κτηµάτων 

1. α) Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (Α΄118) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α. Θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες όλες οι του−
ριστικές εγκαταστάσεις (κτιριακές και λιµενικές) που 
έχουν ανεγερθεί από τον Ε.Ο.Τ. ή τρίτο για λογαριασµό 
του µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 2837/2000 
(Α΄ 178), χωρίς την κατά νόµο άδεια. Για τη νοµιµότητα 
των λιµενικών και των κτιριακών εγκαταστάσεων εκ−
δίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Ε.Ο.Τ., µετά 
από εισήγηση της τεχνικής του υπηρεσίας, εφόσον 
αποδεικνύεται από µελέτες, διαγράµµατα, εργολαβικές 
συµβάσεις ή άλλα πρόσφορα στοιχεία, ότι τα κτίσµατα 
ανεγέρθηκαν από τον Ε.Ο.Τ. ή τρίτο για λογαριασµό του. 
Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι εγκαταστά−
σεις, όπως αυτές περιγράφονται και αποτυπώνονται στο 
διάγραµµα που τη συνοδεύει, θεωρείται ότι πληρούν 
όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την έκδοση οικοδο−
µικής άδειας επισκευής, συντήρησης, εκσυγχρονισµού 
ή επέκτασης και οι αρµόδιες Πολεοδοµικές Υπηρεσίες 
υποχρεούνται στη χορήγησή της, εφαρµοζοµένων κατά 
τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. Το τρίτο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 καταργείται.

β. Η εκτέλεση εργασιών επισκευής, συντήρησης ή ανα−
καίνισης επί των εγκαταστάσεων του προηγούµενου 
εδαφίου είναι δυνατή µε απόφαση του Γενικού Γραµµα−
τέα του Ε.Ο.Τ., µετά από ειδικά αιτιολογηµένη εισήγη−
ση της τεχνικής του Υπηρεσίας. Μετά την έκδοση της 
ανωτέρω απόφασης, η αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία 
υποχρεούται στην έκδοση της σχετικής άδειας.» 

β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
ν. 2160/1993 καταργείται.

2. Στο άρθρο 39 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) προστίθεται 
παράγραφος 18, ως εξής: 

«18. Τα δικαιώµατα χρήσης ή διοίκησης, διαχείρισης 
και εκµετάλλευσης επί ακινήτων που έχουν περιέλθει 
µε οποιονδήποτε τρόπο στην εταιρεία µε την επωνυµία 
«Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», σηµειώνονται στο 
περιθώριο των οικείων βιβλίων µεταγραφών των αρµό−
διων υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων. 
Σηµειωτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά αποσπάσµατα 
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αποφάσεων έγκρισης της σηµείωσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας.» 

3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 του 
ν. 3220/2004 (Α΄ 15) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Η κυριότητα επί περιουσιακών στοιχείων του Ε.Ο.Τ. 
δύναται να µεταβιβάζεται στην εταιρεία µε την επωνυ−
µία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» ή σε θυγατρικές 
της εταιρείες, µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, 
ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Υπουργού 
Πολιτισµού και Τουρισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή αποτε−
λεί το µεταγραπτέο τίτλο, όταν απαιτείται µεταγραφή 
για τη µεταβίβαση, η δε µεταγραφή της στα οικεία υπο−
θηκοφυλακεία ή κτηµατολογικά γραφεία απαλλάσσεται 
από κάθε τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, Ο.Τ.Α., 
Ν.Π.∆.∆. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού 
ή νοµικού προσώπου.»

4. α) Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του 
άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Η επιστρεπτέα αποζηµίωση καθορίζεται µε βάση τον 
χρόνο έκδοσης της σχετικής γι’ αυτήν απόφασης σύµ−
φωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 13 
του παρόντος νόµου, στα οποία περιλαµβάνεται και η 
τυχόν επαύξηση της αξίας του ακινήτου από εκτελε−
σθείσες σε αυτό εργασίες και γενικά µεταβολές από τον 
υπερού η ανακαλούµενη απαλλοτρίωση. Στις περιπτώ−
σεις αυτές δεν εφαρµόζεται η διάταξη της παραγράφου 
6 του άρθρου 12 του παρόντος νόµου.»

β) Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ−
θρου 12 του ν. 2882/2001, όπως αντικαθίσταται µε την 
προηγούµενη περίπτωση α΄, εφαρµόζεται και επί ανα−
γκαστικών απαλλοτριώσεων, για τις οποίες µέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δεν έχει εκδοθεί η 
σχετική απόφαση καθορισµού της επιστρεπτέας απο−
ζηµίωσης για την ανάκληση αυτών. 

5. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του 
ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Προκειµένου περί των λοιπών απαλλοτριώσεων 
υπέρ του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ι−
καίου, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, οργανισµών κοινής ωφέ−
λειας, κοινωφελών ιδρυµάτων και δηµοσίων επιχειρήσε−
ων, εάν η ανάκληση ή άρση της απαλλοτρίωσης αφορά 
τµήµα µόνο της έκτασης το οποίο δεν υπερβαίνει το 
20% του συνολικού εµβαδού αυτής. Ειδικά προκειµένου 
περί απαλλοτριώσεων συντελεσµένων ή µη που έχουν 
κηρυχθεί οποτεδήποτε υπέρ και µε δαπάνες του Ε.Ο.Τ., 
εφόσον η αξιοποίηση της υπολειπόµενης απαλλοτριω−
θείσας έκτασης καθίσταται δυσχερής σύµφωνα µε τον 
σκοπό της απαλλοτρίωσης µετά την ανάκληση ή άρση 
της απαλλοτρίωσης οιωνδήποτε τµηµάτων αυτής, ανε−
ξάρτητα της έκτασης που αυτά καταλαµβάνουν». 

6. Στις περιπτώσεις εκ νέου κήρυξης αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης υπέρ του Ε.Ο.Τ. επί ακινήτων η διοίκηση 
και διαχείριση των οποίων, πριν την άρση ή την ανάκλη−
ση της απαλλοτρίωσης, είχε ανατεθεί στην «Ε.Τ.Α. Α.Ε.», 
µε τη συντέλεση της νέας απαλλοτρίωσης, τη διοίκηση 
και διαχείριση αυτών έχει η εταιρεία αυτή. 

7. Μισθώσεις ακινήτων, διοίκησης και διαχείρισης της 
εταιρείας «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» δύναται να 
καταγγέλλονται, εφόσον η συνέχισή τους είναι ασυµβί−
βαστη προς την τουριστική αξιοποίηση της συνολικής 
έκτασης, εντός της οποίας βρίσκονται. Το ασυµβίβαστο 

της συνέχισης της µίσθωσης τεκµαίρεται, στην περί−
πτωση που η «Ε.Τ.Α. Α.Ε.» προβαίνει στην ανάθεση της 
τουριστικής αξιοποίησης του συνόλου του ακινήτου, 
ύστερα από δηµόσιο διαγωνισµό για την επιλογή µισθω−
τή. Η καταγγελία γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της «Ε.Τ.Α. Α.Ε.», εφόσον έχει δηµοσιευθεί 
η σχετική διακήρυξη του διαγωνισµού, τα δε αποτελέ−
σµατα της καταγγελίας επέρχονται ένα (1) µήνα από 
την κοινοποίηση της καταγγελίας στο µισθωτή. Για την 
πρόωρη λύση της µίσθωσης καταβάλλεται αποζηµίωση 
στον µισθωτή ίση µε έξι (6) µηναία µισθώµατα. Στην 
περίπτωση αυτή, η αγωγή απόδοσης του µισθίου µπο−
ρεί να ασκηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

8. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3342/2005 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού της παρ. 12 του 
άρθρου 25 του ν. 1828/1989 που επιβάλλονται σε ακίνητα 
που ανήκουν στη διοίκηση και διαχείριση της «Ε.Τ.Α. 
Α.Ε.» καθορίζονται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων 
ακαθάριστων εισπράξεων των ακινήτων αυτών και δεν 
µπορούν να είναι µικρότερα των δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ και να υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) 
ευρώ ετησίως.»

9. Στο άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131) προστίθεται 
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Η προβλεπόµενη από το άρθρο 1 του ν. 960/1979, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 
συµβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθµευσης 
των ολυµπιακών εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις δ΄ έως ιη΄ του άρθρου 9 του παρόντος 
νόµου µπορεί να γίνεται από τον εκάστοτε φορέα, στον 
οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση και διαχείριση των ως 
άνω εγκαταστάσεων, για λογαριασµό του Ελληνικού 
∆ηµοσίου ή του νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτι−
κού δικαίου που έχει αντίστοιχα την κυριότητα των ως 
άνω εγκαταστάσεων.»

10. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του 
ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση επανακαθορισµού της οριογραµµής 
αιγιαλού που έχει χαρακτηρισθεί Τουριστικό ∆ηµό−
σιο Κτήµα των άρθρων 12α και 12γ του ν.δ. 180/1946, 
όπως αυτά προστέθηκαν δυνάµει του άρθρου 2 του 
α.ν. 827/1948, εφόσον η νέα οριογραµµή µετατοπισθεί 
προς την ξηρά, ο επανακαθοριζόµενος αιγιαλός χαρα−
κτηρίζεται αυτοδικαίως Τουριστικό ∆ηµόσιο Κτήµα και 
η διοίκηση και διαχείρισή του ανατίθεται στην εταιρεία 
µε την επωνυµία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 18
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού: 
1. «Επιφάνεια» είναι το εµπράγµατο δικαίωµα φυσικού 

ή νοµικού προσώπου να κατασκευάζει κτίσµα σε έδαφος 
δηµοσίου κτήµατος, που δεν του ανήκει, και να ασκεί 
στο κτίσµα τις εξουσίες, που παρέχει το δικαίωµα της 
κυριότητας.

2. «Κύριος» είναι ο κύριος του εδάφους του δηµοσίου 
κτήµατος.
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3. «Επιφανειούχος» είναι το πρόσωπο που έχει το δι−
καίωµα της επιφανείας.

4. «∆ηµόσια κτήµατα» είναι τα ακίνητα οποιασδήποτε 
φύσης που ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, σε νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σε δηµόσιους οργανισµούς 
µε µορφή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή και 
σε εταιρίες που αποκτούν τα ακίνητα των παραπάνω 
φορέων µε σκοπό την εκµετάλλευσή τους. Με απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να επεκτείνεται η 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και 
σε ακίνητα κληροδοτηµάτων.

5. «Κτίσµα» νοείται οποιασδήποτε φύσης οικοδόµηµα 
ή εγκατάσταση, ιδίως δε κτίριο, δεξαµενή, υπόστεγο, 
σταθµός αυτοκινήτων (πάρκινγκ), γέφυρα, σήραγγα, 
αγωγός, αεροδρόµιο, οδικό, σιδηροδροµικό ή λιµενικό 
έργο. Το κτίσµα µπορεί να είναι και υπόγειο ή και να 
είναι ήδη κατασκευασµένο κατά τη σύσταση του δι−
καιώµατος.

6. «Εδαφονόµιο» είναι το περιοδικό αντάλλαγµα που 
καταβάλλεται από τον επιφανειούχο στον κύριο κατά 
τη διάρκεια του δικαιώµατος της επιφανείας.

Άρθρο 19
Σύσταση δικαιώµατος επιφανείας

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 953 και 954 του Αστι−
κού Κώδικα, επιτρέπεται η σύσταση δικαιώµατος επιφα−
νείας επί δηµοσίων κτηµάτων. Το δικαίωµα επιφανείας 
περιλαµβάνεται στην ακίνητη περιουσία κατά την έννοια 
του άρθρου 949 του Αστικού Κώδικα.

2. Η επιφάνεια συνιστάται για ορισµένο χρόνο µε σύµ−
βαση. Οι διατάξεις για τη µεταβίβαση της κυριότητας 
ακινήτων µε συµφωνία εφαρµόζονται αναλόγως και για 
τη σύσταση επιφανείας. Με την επιφύλαξη της περί−
πτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του επόµενου άρθρου, η 
διάρκεια του δικαιώµατος δεν µπορεί να υπερβεί τα πε−
νήντα (50) έτη, εκτός αν συστήθηκε για βραχύτερο χρό−
νο, που δεν µπορεί όµως να υπολείπεται των πέντε (5) 
ετών. Επιφάνεια που συστήθηκε για χρόνο µεγαλύτερο 
των πενήντα (50) ετών ή µικρότερο των πέντε (5) ισχύει 
για πενήντα ή πέντε έτη αντίστοιχα. Τα µέρη µπορούν 
µε σύµβαση να παρατείνουν τη διάρκεια, υποχρέωση 
όµως παράτασης αναλαµβανόµενη εκ των προτέρων δεν 
δεσµεύει. Η συµφωνία παράτασης γίνεται µε συµβολαιο−
γραφικό έγγραφο υποβαλλόµενο σε µεταγραφή.

3. Επιφάνεια µπορεί να συσταθεί και σε έδαφος, συ−
γκύριος του οποίου είναι ο επιφανειούχος. ∆εν µπορεί 
να συσταθεί, αν η κυριότητα επί του εδάφους βαρύνε−
ται µε δικαίωµα επικαρπίας ή έχει ήδη επιβαρυνθεί µε 
δικαίωµα επιφανείας.

4. Σύσταση δικαιώµατος επιφανείας µε χρησικτησία 
δεν επιτρέπεται.

5. Επί οικοδοµής που έχει ανεγερθεί επί εδάφους δη−
µοσίου κτήµατος µε βάση δικαίωµα επιφανείας, µπορεί 
να συσταθεί δικαίωµα κυριότητας επί ορόφου ή δια−
µερίσµατος (οριζόντια ιδιοκτησία) υπό τους όρους του 
ν.3741/1929. Στην περίπτωση αυτή οι επί µέρους ιδιοκτησί−
ες δεν έχουν ποσοστά συγκυριότητας στο έδαφος, αλλά 
ποσοστά εξ αδιαιρέτου στο δικαίωµα της επιφανείας.

Άρθρο 20
∆υνητικό περιεχόµενο του δικαιώµατος

1. Στο περιεχόµενο του δικαιώµατος της επιφανείας 
είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται όροι αναφερόµενοι: 

α) στην ανέγερση, συντήρηση και χρησιµοποίηση του 
κτίσµατος, 

β) στην ασφάλιση του κτίσµατος και την ανοικοδόµη−
σή του σε περίπτωση καταστροφής του, 

γ) στην κατανοµή της καταβολής των βαρών οποιασ−
δήποτε φύσης που έχουν σχέση µε το κτίσµα ή και το 
έδαφος επί του οποίου το κτίσµα θα οικοδοµηθεί ή έχει 
ήδη οικοδοµηθεί, 

δ) στην υποχρέωση του επιφανειούχου να µεταβιβάσει 
το δικαίωµά του στον κύριο ή σε τρίτο υποδεικνυόµενο 
από τον κύριο, 

ε) στο δικαίωµα του κυρίου να συναινεί στη µεταβίβα−
ση ή την επιβάρυνση του δικαιώµατος υπέρ τρίτων, 

στ) στο δικαίωµα του επιφανειούχου να παρατείνει 
µε µονοµερή δήλωσή του το χρόνο διάρκειας του δι−
καιώµατός του µετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας που 
πάντως δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τα ογδόντα 
(80) έτη, και προκειµένου περί κατοικιών τα εκατό (100) 
έτη ή να αποκτήσει και το έδαφος, 

ζ) στο δικαίωµα του επιφανειούχου προς αποζηµίω−
ση για τα περιερχόµενα στον κύριο κατά τη λήξη του 
δικαιώµατος κτίσµατα, 

η) στους όρους χρήσης του εδάφους γύρω από το 
κτίσµα περιλαµβανοµένων των τυχόν φυτών, 

θ) στα δικαιώµατα του κυρίου, ιδίως καταβολή ποι−
νικής ρήτρας, αν ο επιφανειούχος δεν συµµορφώνεται 
µε τις υποχρεώσεις του, 

ι) στην απαγόρευση παραίτησης του επιφανειούχου 
από το δικαίωµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 22 ή τη διατήρηση των δικαιωµάτων τρίτων 
που βαρύνουν την επιφάνεια µετά την απόσβεσή της, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 22. 

2. Οι παραπάνω όροι περιλαµβάνονται στη σύµβαση 
σύστασης της επιφανείας ή σε µεταγενέστερη σύµβαση 
µεταξύ κυρίου και επιφανειούχου. Η σύµβαση αυτή γίνεται 
µε συµβολαιογραφικό έγγραφο υποβαλλόµενο σε µετα−
γραφή. Οι παραπάνω όροι ενεργούν υπέρ και κατά του 
κυρίου και του επιφανειούχου και των διαδόχων τους.

Άρθρο 21
Μεταβίβαση και επιβάρυνση − Βάρη του ακινήτου

1. Η επιφάνεια είναι µεταβιβαστή εν ζωή ή αιτία θα−
νάτου. Μπορεί να αποτελέσει αντικείµενο εισφοράς 
σε εταιρεία. Η µεταβίβαση γίνεται όπως και η σύσταση 
της επιφανείας.

2. Επιτρέπεται η σύσταση υποθήκης, η εγγραφή προ−
σηµείωσης, καθώς και η σύσταση πραγµατικών δου−
λειών επί του κτίσµατος του επιφανειούχου.

3. Αν έχει συµφωνηθεί ότι η µεταβίβαση ή η επιβά−
ρυνση της επιφανείας εξαρτάται από τη συναίνεση του 
κυρίου, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 
1 του προηγούµενου άρθρου, η συναίνεση αυτή πρέπει 
να υποβληθεί σε µεταγραφή. Η έλλειψη της συναίνεσης 
καθιστά τη µεταβίβαση ή την επιβάρυνση ανίσχυρη. 
Συναίνεση δεν απαιτείται σε περίπτωση αναγκαστικού 
πλειστηριασµού ή πτώχευσης.

4. Αν δεν υπάρχει αντίθετος όρος στη συµφωνία που 
προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του 
προηγούµενου άρθρου, ο επιφανειούχος υποχρεούται 
να φέρει κατά τη διάρκεια της επιφανείας τα οποιασδή−
ποτε φύσης βάρη που έχουν σχέση µε το κτίσµα ή και 
το έδαφος, επί του οποίου το κτίσµα θα οικοδοµηθεί 
ή έχει οικοδοµηθεί.
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5. Προγενέστερα εµπράγµατα δικαιώµατα επί του ακι−
νήτου εξακολουθούν να βαρύνουν το ακίνητο, εκτός αν 
ο δικαιούχος συναινέσει στον περιορισµό τους επί του 
εδάφους ή του κτίσµατος.

Άρθρο 22
Απόσβεση επιφανείας − Αποτελέσµατα

της απόσβεσης του δικαιώµατος

1. Η επιφάνεια λήγει µε την παρέλευση του χρόνου 
διάρκειάς της.

2. Η επιφάνεια αποσβέννυται άµα ενωθεί µε την κυρι−
ότητα επί του εδάφους στο ίδιο πρόσωπο.

3. Αν δεν έχει ορισθεί το αντίθετο στη συµφωνία 
που προβλέπεται στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 20, η επιφάνεια αποσβέννυται µε µονο−
µερή δήλωση του επιφανειούχου προς τον κύριο ότι 
παραιτείται. Η δήλωση γίνεται µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο, που κοινοποιείται στον κύριο και υποβάλλεται 
σε µεταγραφή.

4. Η καταστροφή του κτίσµατος δεν επάγεται από−
σβεση της επιφανείας.

5. ∆εν επιτρέπεται η πρόβλεψη διαλυτικής αίρεσης για 
την απόσβεση του δικαιώµατος επιφανείας.

6. Όταν η επιφάνεια αποσβεσθεί, τα κτίσµατα περι−
έρχονται στον κύριο. Αν δεν υπάρχει αντίθετη συµφω−
νία µε βάση την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 20, ο επιφανειούχος δεν δικαιούται να αξιώσει 
αποζηµίωση ή απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισµού 
για τα κτίσµατα αυτά, ούτε να τα κατεδαφίσει ή να τα 
αποµακρύνει από τη θέση τους.

7. Ο επιφανειούχος υποχρεούται να αποδώσει τα κτί−
σµατα στον κύριο. Στη σχέση ανάµεσα στον επιφανειού−
χο και τον κύριο, αυτός που παραχώρησε την επιφάνεια 
λογίζεται υπέρ του επιφανειούχου ως κύριος, εκτός αν 
ο επιφανειούχος γνωρίζει ότι δεν είναι κύριος.

8. Η απόσβεση της επιφανείας επιφέρει απόσβεση 
των εµπράγµατων δικαιωµάτων που έχουν συσταθεί 
από τον επιφανειούχο επί του δικαιώµατος της επιφα−
νείας, εκτός αν κατά τη σύσταση του δικαιώµατος ή και 
µεταγενέστερα ο κύριος δέχθηκε µε τη συµφωνία που 
προβλέπεται στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 20 τη µη απόσβεση των δικαιωµάτων αυτών. 
Σε µια τέτοια περίπτωση τα δικαιώµατα αυτά βαρύνουν 
εφεξής την κυριότητα. Στην περίπτωση της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 19 τα δικαιώµατα αυτά διατηρούνται 
και βαρύνουν την κυριότητα.

Άρθρο 23
Τύχη µίσθωσης κατά τη λήξη της επιφανείας

Εάν η επιφάνεια λήξει κατά τη διάρκεια της εκµί−
σθωσης του ακινήτου που έγινε από τον επιφανειούχο, 
εφαρµόζονται αναλόγως ως προς την εξακολούθηση 
της µίσθωσης, καθώς και ως προς την προκαταβολή 
ή την εκχώρηση ή την κατάσχεση µισθωµάτων της, οι 
διατάξεις για την εκποίηση του µισθίου ακινήτου κατά 
τη διάρκεια της µίσθωσης. Πάντως η εξακολούθηση 
της µίσθωσης δεν δύναται να αξιωθεί από το µισθωτή 
για διάστηµα που υπερβαίνει τα εννέα έτη από τη λήξη 
της επιφανείας.

Άρθρο 24
Προστασία επιφανειούχου

Σε περίπτωση προσβολής του δικαιώµατος του επι−

φανειούχου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για 
την προστασία της κυριότητας.

Άρθρο 25
Αντάλλαγµα

1. Η σύσταση του δικαιώµατος επιφανείας γίνεται είτε 
αντί ορισµένου τµήµατος, που καταβάλλεται ολόκληρο 
κατά τη σύσταση ή πιστώνεται ολικά ή µερικά, είτε αντί 
καταβολής εδαφονοµίου είτε µε συνδυασµό των δύο.

2. Τα σχετικά µε το αντάλλαγµα ζητήµατα καθορίζο−
νται κατά τη σύσταση της επιφανείας ή µε µεταγενέστε−
ρη συµφωνία. Τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν ότι το 
εδαφονόµιο θα προκαταβληθεί για µέρος ή το σύνολο 
της διάρκειας της επιφανείας µε µείωση του ποσού του, 
που λαµβάνει χώρα µε την εφαρµογή συµφωνούµενου 
συντελεστή προεξόφλησης.

Άρθρο 26
Κτηµατολόγιο – Φορολογική Μεταχείριση

Ειδικές ∆ιατάξεις 

1. Σε περίπτωση λειτουργίας κτηµατολογίου, η προ−
βλεπόµενη στον παρόντα νόµο δηµοσιότητα µε εγγρα−
φή στα βιβλία µεταγραφών γίνεται στα κτηµατολογικά 
βιβλία.

2. Για την εφαρµογή της φορολογικής εν γένει νοµο−
θεσίας το εµπράγµατο δικαίωµα της επιφανείας εξο−
µοιώνεται µε εκείνο της επικαρπίας.

3. Ο κύριος δύναται να τιτλοποιεί παρούσες και µελ−
λοντικές απαιτήσεις από εδαφονόµια από δικαιώµατα 
επιφανείας που έχουν συσταθεί ή που πρόκειται να 
συσταθούν κατ’ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 10 και 
14 του ν. 3156/2003 (Α΄ 157). Με την επιφύλαξη των δια−
τάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις το ∆ηµόσιο δύναται 
να παρέχει εγγύηση για τις οµολογίες που εκδίδονται 
στο πλαίσιο της τιτλοποίησης.

4. Σε περίπτωση που ο κύριος κατά τη διάρκεια της 
επιφανείας πρόκειται να εκποιήσει µε δηµόσιο διαγω−
νισµό το ακίνητο, επί του οποίου έχει συσταθεί δι−
καίωµα επιφανείας, ο επιφανειούχος έχει δικαίωµα να 
το αποκτήσει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων που 
υποβάλλουν ουσιωδώς όµοιες προσφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Άρθρο 27
Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήµατος

1. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), 
καταργούνται και η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 
και οι παράγραφοι 3, 5 και 7 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου 
εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ, για τον ίδιο φορο−
λογούµενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοι−
κούν µε αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:».

«3. Για τη σύζυγο που έχει εισόδηµα, οι δαπάνες της 
παραγράφου 2 που αφορούν στην ίδια, στα τέκνα της 
από προηγούµενο γάµο, στα χωρίς γάµο τέκνα της, 
στους γονείς της και στους ανήλικους ορφανούς από 
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πατέρα και µητέρα συγγενείς της µέχρι το δεύτερο 
βαθµό, αφαιρούνται από το δικό της εισόδηµα.»

«5. Όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει εισόδηµα 
φορολογούµενο ή αυτό που έχει είναι κατώτερο από 
το ποσό της δαπάνης της παραγράφου 2 που αφορούν 
αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, 
ολόκληρο το ποσό της δαπάνης ή η διαφορά προστί−
θεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου. Όταν η δαπάνη 
του ενός συζύγου είναι ανώτερη από το φορολογούµενο 

εισόδηµά του, τότε η διαφορά που προκύπτει προστί−
θεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου.»

«7. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισό−
δηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαι−
ούνται την έκπτωση της παραγράφου 2. Από τη διάταξη 
αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των κρατών – µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελ−
λάδα µεγαλύτερο του ενενήντα τοις εκατό (90%) του 
συνολικού εισοδήµατός τους.» 

2. Το πρώτο εδάφιο και ο πίνακας της παραγράφου 1 
του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:

«1.Το εισόδηµα, που αποµένει µετά την αφαίρεση των 
δαπανών από το συνολικό εισόδηµα του φορολογου−
µένου, υποβάλλεται σε φόρο µε βάση την ακόλουθη 
κλίµακα:

Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους 
συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 
του άρθρου 8 ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας 
µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό 
ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ειδικά για 
τους παραπάνω συνταξιούχους και τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδηµα είναι από δώ−
δεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου 
που προκύπτει µε βάση την ανωτέρω κλίµακα περιορίζε−
ται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει 
µετά την αφαίρεση του φόρου να µην υπολείπεται του 
ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.»

3.α. Το πέµπτο έως και το ενδέκατο εδάφιο της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται 
ως εξής:

«Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται 
να προσκοµισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) του ατοµικού εισοδήµατος του φορο−
λογουµένου του δηλούµενου και φορολογούµενου σύµ−
φωνα µε τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήµατος 
µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των 
προσκοµιζόµενων αποδείξεων δαπανών του φορολο−
γουµένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της 
διαφοράς επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δέκα τοις 
εκατό (10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί 
υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους 
µόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εµπρόθεσµη δή−
λωση και επιµερίζονται µεταξύ των συζύγων ανάλογα 

µε το δηλούµενο και φορολογούµενο σύµφωνα µε τις 
γενικές διατάξεις ατοµικό εισόδηµα της εµπρόθεσµης 
δήλωσής τους.»

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της 
κλίµακας της προηγούµενης παραγράφου αυξάνεται 
κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν ο φορολογούµενος 
έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά τέσσερις χιλιάδες 
(4.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά 
δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευρώ εάν έχει τρία 
τέκνα που τον βαρύνουν και κατά δύο χιλιάδες πεντα−
κόσια (2.500) ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία 
που τον βαρύνουν.»

4. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 
του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ΄ 
ως εξής:

«γγ) του ποσού της δαπάνης των εισφορών που κα−
ταβάλλονται από τον φορολογούµενο σε ταµεία ασφά−
λισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική 
από το νόµο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων 
εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής 
του σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. 

δδ) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρι−
κής περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών 
προσώπων που τον βαρύνουν. Ως έξοδα ιατρικής περί−
θαλψης θεωρούνται οι αµοιβές που καταβάλλονται σε 
ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις 
και εξετάσεις, καθώς και οι αµοιβές που καταβάλλο−
νται σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντο−
προσθετική και γναθοχειρουργική. Στις δαπάνες αυτές 
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής 
περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρ−
θρο 7, τα οποία συνοικούν µε τον φορολογούµενο και 
παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) 
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και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία 
ή ψυχική πάθηση µε βάση τη γνωµάτευση της οικείας 
πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε 
κάθε νοµό ή είναι τυφλοί που είναι γραµµένοι στο γενικό 
µητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νοµαρχία και 
έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδηµα πάνω από έξι χιλιάδες 
(6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει το ποσό 
των εξόδων ιατρικής περίθαλψης που υπερβαίνει το 
συνολικό ετήσιο καθαρό πραγµατικό, φορολογούµενο 
µε τις γενικές διατάξεις ή µε ειδικό τρόπο ή απαλλασ−
σόµενο ή τεκµαρτό εισόδηµα των προσώπων αυτών. 
Επίσης, περιλαµβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής 
περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, 
στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που 
δεν συνοικεί µαζί τους, λόγω διάζευξης µε τον άλλο 
γονέα.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρµόζονται 
για δεδουλευµένους τόκους που καταβάλλονται από 
1.1.2011 και µετά, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του 
δανείου, καθώς και του χρόνου χορήγησης της προ−
καταβολής.»

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του 
Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής: 

«ι) Εφόσον το ετήσιο δηλούµενο και φορολογούµενο 
ατοµικό εισόδηµα των περιπτώσεων της παραγράφου 
αυτής, εκτός της περίπτωσης θ΄, υπερβαίνει το ποσό 
των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, τότε για το τµήµα 
της δαπάνης που αντιστοιχεί στο πάνω από το όριο 
αυτό του εισοδήµατος ο συντελεστής µείωσης του φό−
ρου περιορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).» 

7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, µειώνουν το 
φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των µειώσεων που 
αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλ−
ψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που 
συνοικούν µαζί του και τον βαρύνουν.»

8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται για 
εισοδήµατα και δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 
1.1.2011 και µετά. 

Άρθρο 28
Αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης
Αναστολή πόθεν έσχες ακινήτων

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται 
ως εξής:

«α) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετρα−
γωνικά µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή 
της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας ορίζεται 
κλιµακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά 
µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε σαράντα (40) ευρώ το 
τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από ογδόντα ένα 
(81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα 
κύριων χώρων αυτής, µε εξήντα πέντε (65) ευρώ το 
τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από εκατόν είκοσι 
ένα (121) µέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα 
κύριων χώρων αυτής, µε εκατόν δέκα (110) ευρώ το 
τετραγωνικό µέτρο, για τα διακόσια ένα (201) έως τρι−
ακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, 

µε διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο και για 
τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών µέτρων 
κύριων χώρων αυτής, µε τετρακόσια (400) ευρώ το τε−
τραγωνικό µέτρο.

Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπά−
νης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζε−
ται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο.»

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως 
εξής:

«γ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικού αυτο−
κινήτου ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής: αα) για τα 
αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά 
σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ββ) για αυτοκίνητα 
µεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκα−
τοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό 
(100) κυβικά εκατοστά µέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) 
κυβικά εκατοστά, γγ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των 
δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται 
εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά 
και µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και δδ) 
για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) 
κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) 
ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.»

3. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης στ΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται 
ως εξής:

«αα) για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύ−
πλοα και µη, ολικού µήκους µέχρι πέντε (5) µέτρα, στο 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα 
πάνω από πέντε (5) µέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά 
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το µέτρο.»

4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της πε−
ρίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε 
χώρο ενδιαίτησης, ολικού µήκους µέχρι και επτά (7) 
µέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από επτά 
(7) και µέχρι δέκα (10) µέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες 
(3.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από 
δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα προστίθενται επτά 
χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο 
µήκους, πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι δεκαπέντε (15) 
µέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον 
µέτρο µήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και µέχρι δεκα−
οκτώ (18) µέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) 
ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαοκτώ 
(18) και µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα τριάντα χιλιάδες 
(30.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους και πάνω από 
είκοσι δύο (22) µέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες 
(50.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους.» 

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως 
εξής:

«η) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δε−
ξαµενής κολύµβησης που προκύπτει για τον κύριο ή 
κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα µε την επιφάνειά της, 
ανά κλίµακα, σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετρα−
γωνικό µέτρο µέχρι τα εξήντα (60) τετραγωνικά µέτρα 
και σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό µέ−
τρο για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών 
µέτρων.»
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6. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 αντικαθί−
σταται ως εξής: 

«1. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του 
Κ.Φ.Ε. αναστέλλονται µέχρι και την 31.12.2013.» 

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 εφαρµόζονται 
από 1.1.2011 και µετά και οι διατάξεις της παραγράφου 6 
για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 17.12.2010. 

Άρθρο 29
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισο−
δήµατα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των 
φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχει−
ριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται µε 
τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονοµικών ετών 2011 – 
2015.

2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαµβάνεται υπόψη 
το ετήσιο συνολικό καθαρό ατοµικό εισόδηµα, πραγ−
µατικό ή τεκµαρτό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο 
του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονοµιάς. 
Tο τεκµαρτό εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη πριν από τις 
µειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.. Εξαιρούνται και δεν 
προσµετρώνται τα εισοδήµατα της περίπτωσης θ΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 6, της παραγράφου 1 του 
άρθρου 14 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 
του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.. Επίσης, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι µακροχρόνια 
άνεργοι που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων 
του ΟΑΕ∆, καθώς και όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας 
από τον εν λόγω οργανισµό, εφόσον κατά το χρόνο της 
βεβαίωσης δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα.

3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται 
στο συνολικό καθαρό εισόδηµα της προηγούµενης πα−
ραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:

α) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από δώδεκα χιλιά−
δες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, 
η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συ ντελεστή ένα τοις 
εκατό (1%) επί ολόκληρου του ποσού.

β) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από είκοσι χιλιάδες 
ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) 
ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή δύο 
τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού. 

γ) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από πενήντα χιλιά−
δες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, 
η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή τρία τοις 
εκατό (3%) επί ολόκληρου του ποσού.

δ) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από εκατό χιλιάδες 
ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολο−
γίζεται µε συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί 
ολόκληρου του ποσού. 

ε) Για το συνολικό καθαρό εισόδηµα, όπως αυτό ορί−
ζεται στην παράγραφο 2, του Προέδρου της ∆ηµοκρα−
τίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, 
των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων 
της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών 
Γραµµατέων Υπουργείων, των Γενικών Γραµµατέων των 
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των 
Ευρωβουλευτών, των ∆ηµάρχων και των προσώπων των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του 
Συντάγµατος, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και 
πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον 
ίσες µε τις αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, 

όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 
(Α΄40), η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή 
πέντε τοις εκατό (5%) επί ολόκληρου του ποσού.

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται ανα−
λόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό καθαρό 
εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση της ειδικής 
εισφοράς να µην υπολείπεται του καθαρού εισοδήµατος 
που αποµένει µετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε µε την εφαρµογή 
του αµέσως προηγούµενου συντελεστή.

4.α) Η εισφορά του παρόντος βεβαιώνεται οίκοθεν από 
τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 
που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του φυσικού προ−
σώπου ή της σχολάζουσας κληρονοµιάς µε βάση τους 
τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε..

β) Για τον υπολογισµό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθα−
ριστικό σηµείωµα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται 
στον υπόχρεο.

γ) Η προθεσµία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής 
αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς 
και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρµόδιου 
διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση 
και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την 
εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.

5.α) Η εισφορά που επιβάλλεται µε τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες 
δόσεις από τις οποίες η πρώτη µέχρι την τελευταία ερ−
γάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου 
µήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η καθεµία από 
τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, αντίστοιχα. 
Η κάθε δόση δεν µπορεί να είναι κατώτερη των τριακο−
σίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση 
εφάπαξ καταβολής του οφειλόµενου ποσού, παρέχεται 
έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%). 

β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυ−
σικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου βεβαιώνεται αυτή. 
Για τους έγγαµους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της 
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., η οφειλή για ει−
σφορά που αναλογεί στα εισοδήµατά τους βεβαιώνεται 
χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυ−
γο. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόµοι 
του ευθύνονται για την καταβολή της εισφοράς, ανάλο−
γα µε το ποσοστό της κληρονοµικής τους µερίδας.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικο νοµικών µπορεί να 
ρυθµίζεται η ειδικότερη διαδικασία για τη βεβαίωση και 
είσπραξη των εισφορών και κάθε αναγκαίο θέµα για την 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 30
Έκτακτη εισφορά σε αντικειµενικές δαπάνες

1. Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας 
αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυρι−
ότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρή−
σης, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών, 
ελικοπτέρων και ανεµοπτέρων, καθώς και δεξαµενών 
κολύµβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011. 

2. Η έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται στα ποσά της 
ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης της προηγούµενης πα−
ραγράφου, υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:

α) Για επιβατικά αυτοκίνητα άνω των χιλίων εννιακο−
σίων είκοσι εννέα (1.929) κυβικών εκατοστών, η έκτακτη 
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εισφορά ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσι−
ας αντικειµενικής δαπάνης επί συ ντελεστή πέντε τοις 
εκατό (5%). 

Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται 
τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µε παλαι−
ότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης 
κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβα−
τικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία 
απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. 

β) Για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, η έκτακτη 
εισφορά ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας 
αντικειµενικής δαπάνης του σκάφους επί συ ντελεστή 
πέντε τοις εκατό (5%). ∆εν λαµβάνεται υπόψη η δαπάνη 
για την αµοιβή του πληρώµατος.

Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται 
τα µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή 
µη, ολικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρα.

γ) Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα, η έκτα−
κτη εισφορά ισούται µε το γινόµενο του ποσού της 
ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης επί συ ντελεστή πέντε 
τοις εκατό (5%). 

δ) Για δεξαµενές κολύµβησης, εσωτερικές και εξωτερι−
κές, η έκτακτη εισφορά ισούται µε το γινόµενο του πο−
σού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης επί συ ντελεστή 
πέντε τοις εκατό (5%). 

Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται οίκο−
θεν από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του 
φυσικού προ σώπου µε βάση τους τίτλους βεβαίωσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 
του Κ.Φ.Ε.. Για τον υπολογισµό της εισφοράς εκδίδεται 
εκκαθα ριστικό σηµείωµα, αντίγραφο του οποίου απο−
στέλλεται στον υπόχρεο. 

3. Η προθεσµία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής 
αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς 
και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρµόδιου 
διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση 
και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την 
εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του 
παρόντος.

4. Η εισφορά που επιβάλλεται σύµφωνα µε τις πα−
ραπάνω διατάξεις, βεβαιώνεται και καταβάλλεται, σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 29 του παρόντος. 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικο νοµικών µπορεί 
να καθορίζονται τυχόν απαιτούµενες πρόσθετες λε−
πτοµέρειες και θέµατα της διαδικασίας εφαρµογής των 
διατάξεων της έκτακτης εισφοράς.

Άρθρο 31
Επιβολή τέλους επιτηδεύµατος

1. Οι επιτηδευµατίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγ−
γελµα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επι−
τηδεύµατος, το οποίο ορίζεται ως εξής:

α) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελµατίες 
που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και 
σε πόλεις ή χωριά µε πληθυσµό έως διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) κατοίκους, σε τετρακόσια (400) ευρώ ετησίως. 

β) Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελµατίες που 
έχουν την έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 
διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε πεντακόσια 
(500) ευρώ ετησίως.

Η περιοχή του Νοµού Αττικής λογίζεται ως µια πόλη, 
καθώς και το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονί−
κης.

2. Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστηµάτων, 
επιβάλλεται επιπλέον τέλος επιτηδεύµατος τριακοσίων 
(300) ευρώ για κάθε υποκατάστηµα.

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας µέσα 
στη χρήση, το τέλος επιτηδεύµατος περιορίζεται ανά−
λογα µε τους µήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της 
άσκησης του επαγγέλµατος. Χρονικό διάστηµα µεγαλύ−
τερο των δεκαπέντε (15) ηµερών λογίζεται ως µήνας.

3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του 
τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, 
οι εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµα−
τίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά µε 
πληθυσµό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε 
νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. 
Επίσης εξαιρούνται ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και 
η ατοµική άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, εφόσον 
δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη 
εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατοµικών επιχειρή−
σεων εφόσον για τον επιτηδευµατία υπολείπονται τρία 
(3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος 
συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

4. Για την εν γένει διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης 
του τέλους επιτηδεύµατος εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί−
ζεται η ειδικότερη διαδικασία για την επιβολή του τέ−
λους επιτηδεύµατος, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για 
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 
εφαρµόζονται για τους επιτηδευµατίες και ελεύθερους 
επαγγελµατίες που ασκούν επιτήδευµα ή ελεύθερο 
επάγγελµα, αντίστοιχα, κατά την 1.1.2011 και µετά. 

7. Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2011, το τέλος επιτη−
δεύµατος ορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ και για τις 
δύο κατηγορίες επιτηδευµατιών και ελεύθερων επαγ−
γελµατιών της παραγράφου 1. Για το ανωτέρω έτος, 
το τέλος επιτηδεύµατος συµβεβαιώνεται και καταβάλ−
λεται µε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 
29 του παρόντος νόµου. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται 
οι παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος άρθρου. Με την 
κανονιστική απόφαση της παραγράφου 5 καθορίζεται 
και η ειδικότερη διαδικασία για τη διαπίστωση των 
εξαιρέσεων της παραγράφου 3 από την καταβολή του 
τέλους επιτηδεύµατος για το οικονοµικό έτος 2011, κα−
θώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή 
της παρούσας παραγράφου. 

Άρθρο 32
Τόκοι οµολογιακών δανείων − Στοιχεία που
διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονοµικών

1. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε 
το ν. 2238/1994 (Α΄ 151), προστίθεται εδάφιο που έχει 
ως εξής:

«Η απαλλαγή της παραγράφου αυτής δεν αίρεται 
όταν τα ταµεία ασφάλισης που έχουν συσταθεί µε 
νόµο συστήνουν ενέχυρο ή συνάπτουν πράξεις (repos 
– reverse repos) µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 3632/1928 (Α΄137) επί των ανωτέρω τίτλων, καθώς και 
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επί των τίτλων τους που περιλαµβάνονται στο ΚΚΝΠ∆∆ 
και ΑΦ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 
38), και µε την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να είναι 
δικαιούχοι των τόκων που προκύπτουν από τους υπόψη 
τίτλους µέχρι τη λήξη αυτών.»

2.α) Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 12 
του Κ.Φ.Ε., όπως συµπληρώθηκαν µε την προηγούµενη 
παράγραφο, έχουν εφαρµογή για πράξεις σύστασης 
ενεχύρου ή για πράξεις repos – reverse repos που συνά−
πτονται επί οµολογιακών δανείων του Ελληνικού ∆ηµο−
σίου από την 1η ∆εκεµβρίου 2010 και µετά, ανεξάρτητα 
από το χρόνο έκδοσης των τίτλων. 

β) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρ−
θρου 3 του ν. 3586/2007 (Α΄ 151), όπως αντικαταστάθηκε 
µε την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), 
προστίθενται λέξεις και εδάφιο ως εξής:

«ή µε τη µορφή της πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς 
(πράξεις Reverse Repos). Οι επενδύσεις στις κινητές 
αξίες αυτές διενεργούνται µε απόφαση των ∆.Σ. των 
Φ.Κ.Α. και χωρίς τον περιορισµό της παρ. 2 του άρθρου 
45 του ν. 3863/2010.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικα−
θίσταται ως εξής: 

«2. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995, οι δικαστικές αρ−
χές, οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί και λοιποί 
φορείς του ∆ηµοσίου, οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας, 
τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι 
οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, 
τα επιµελητήρια, οι συµβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλα−
κες, οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων, οι 
οικονοµικοί ή κοινωνικοί ή επαγγελµατικοί φορείς ή ορ−
γανώσεις, τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι εταιρείες παροχής 
πιστώσεων, οι εταιρείες µεσολάβησης στη µεταφορά 
κεφαλαίων, τα ιδρύµατα πληρωµών, τα χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα και τα ελληνικά ταχυδροµεία, οι συνεταιρισµοί 
και οι ενώσεις αυτών, οι ενώσεις προσώπων, καθώς και 
κάθε άλλος επαγγελµατικός φορέας ή οργάνωση, υπο−
χρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο 
Οικονοµικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονοµι−
κού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται, 
όπως αµοιβές, αποζηµιώσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, 
επιδοτήσεις, απαιτήσεις από δικαστικές διεκδικήσεις, 
στοιχεία για την παροχή αδειών άσκησης επαγγέλµα−
τος, στοιχεία λογαριασµών ενεργών ή µη, που άνοιξαν 
ή χρησιµοποιούνται ή έκλεισαν, στοιχεία για µεταφορές 
πίστωσης, εµβάσµατα, άµεσες χρεώσεις, τραπεζικές επι−

ταγές, εισπράξεις µέσω πιστωτικών καρτών, καθώς και 
δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κατ’ εξαίρεση 
των διατάξεων για το επαγγελµατικό και τραπεζικό 
απόρρητο, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες για 
ακίνητη και κινητή περιουσία, ιδίως ακίνητα, αυτοκί−
νητα, αεροσκάφη, πλοία ή σκάφη αναψυχής και λοιπά 
περιουσιακά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου 
αναγκαίου στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης 
του φόρου, καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου 
και των διασταυρώσεων. Η επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων για τους σκοπούς της διάταξης αυτής δεν 
προϋποθέτει ενηµέρωση και συγκατάθεση του φυσικού 
προσώπου του οποίου τα δεδοµένα διαβιβάζονται, ούτε 
άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το 
είδος των υποβαλλόµενων στοιχείων και πληροφοριών, 
οι µορφότυποι ανταλλαγής τους, ο τρόπος και ο χρόνος 
υποβολής τους και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την 
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.» 

«4. α) Στις περιπτώσεις που από την Υποδιεύθυνση 
Οικονοµικής Αστυνοµίας διενεργείται προκαταρκτική 
εξέταση ή προανάκριση δεν ισχύει το φορολογικό, τρα−
πεζικό, χρηµατιστηριακό ή επιχειρηµατικό απόρρητο.

β) Η Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας µε την 
ολοκλήρωση των ερευνών της διαβιβάζει στις αρµό−
διες αρχές του Υπουργείου Οικονοµικών στοιχεία που 
συγκέντρωσε κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της 
και από τα οποία προκύπτει η τέλεση φορολογικών και 
τελωνειακών παραβάσεων, προκειµένου να επιβληθούν 
και οι προβλεπόµενες από τις οικείες διατάξεις διοικη−
τικές κυρώσεις.

γ) Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προ−
στασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης, 
η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων 
και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της 
φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας µεταξύ της 
Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας και των υπη−
ρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών.»

Άρθρο 33
Φορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών

και γονικών παροχών

1. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας 
κάθε φυσικού προσώπου επιβάλλεται φόρος σύµφωνα 
µε την ακόλουθη κλίµακα:
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2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύ−
ουν από την 1η Ιανουαρίου 2011. 

3. Στο άρθρο 38 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) προστίθεται 
µετά την παράγραφο 3 νέα παράγραφος 4, ως εξής και 
η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου αναριθµείται σε 5:

«4. Ειδικά για τα έτη 2010 και 2011, ο φόρος ακίνη−
της περιουσίας που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα, 
ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής του, καταβάλλε−
ται σε τρείς (3) ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη 
καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις 
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη 
βεβαίωση του φόρου και η καθεµία από τις επόµενες, 
την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, 
ηµέρα του δεύτερου και του τρίτου µήνα, αντιστοίχως, 
από τη βεβαίωση του φόρου.» 

4. Στο τέλος της ενότητας Α΄ του άρθρου 34 του Κώδι−
κα Φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών 
και κερδών από λαχεία, που κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001 
(A΄ 266), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. ∆εν θεωρούνται δωρεές ή γονικές παροχές, για 
την επιβολή του φόρου, οι δωρεές ή γονικές παροχές 
χρηµατικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για 
την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, η οποία εξαιρείται 
και δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις της περίπτωσης γ΄ 
του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., µέχρι του ποσού το οποίο 
εξαιρείται από αυτές.»

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 της ενότητας Α΄ 
του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας κληρονοµιών, 
δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία, που 
κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001 (Α΄ 266), όπως προστίθε−
ται µε τις διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου, 
εφαρµόζονται στις υποθέσεις φορολογίας δωρεών και 
γονικών παροχών, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση 
γεννιέται από 17 ∆εκεµβρίου 2010.

Άρθρο 34
Συντελεστές Φ.Π.Α. 

1. Στις διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ «Αγαθά και 
Υπηρεσίες που υπάγονται σε µειωµένο συντελεστή (δεύ−
τερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος 
κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, επέρ−
χονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η περίπτωση 27 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικα−
θίσταται ως εξής:

«27. Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων 
ή άλλων µερών φυτών, εκτός των χυµών (∆.Κ. 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008).»

β) Η περίπτωση 28 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικα−
θίσταται ως εξής:

«28. ∆ιάφορα παρασκευάσµατα διατροφής. Εξαιρού−
νται τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσµατα, άλλα 
από εκείνα που γίνονται µε βάση ευώδεις ουσίες, των 
τύπων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών, 
καθώς και τα έτοιµα ροφήµατα και παρόµοια είδη (∆.Κ. 
2101, 2102, 2103, 2104, 2105 και ΕΧ 2106).»

γ) H περίπτωση 29 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικα−
θίσταται ως εξής: 

«29. Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά 
ή τεχνητά µεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών ούτε αρωµατισµένα, µη αεριούχα 
(∆.Κ. ΕΧ 2201).»

δ) Η περίπτωση 30 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του 
Παρατήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. καταργείται.

ε) Η περίπτωση 6 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κα−
ταργείται.

στ) Καταργούνται η ένδειξη (Ι) πριν την περίπτωση 1 
του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, καθώς και η παράγρα−
φος ΙΙ στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού και προστίθεται 
νέο Κεφάλαιο Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ως 
εξής:

«Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο πα−

ράρτηµα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε 
αµφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, 
συνεπεία του είδους, του προορισµού, της σύνθεσης ή 
για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό 
συντελεστή Φ.Π.Α.. 

2. Στο παρόν παράρτηµα δεν περιλαµβάνονται τα 
παρασκευασµένα µε βρασµό, ψήσιµο, τηγάνισµα, ζέ−
σταµα ή άλλο τρόπο εδέσµατα, γεύµατα ή πρόχειρα 
γεύµατα ή γενικότερα φαγητά, τα οποία παραδίδονται 
έτοιµα προς άµεση κατανάλωση χωρίς καµία περαιτέ−
ρω προετοιµασία, από εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, 
οινοµαγειρεία, ψητοπωλεία, ταχυφαγεία, καφετέριες 
και συναφή καταστήµατα ή τµήµατα καταστηµάτων 
που παρασκευάζουν έτοιµα προς άµεση κατανάλωση 
φαγητά. Εξαιρούνται οι παραδόσεις των ειδών αυτών 
από κυλικεία που λειτουργούν εντός εκπαιδευτικών ή 
νοσηλευτικών επιχειρήσεων ή ιδρυµάτων, ή ιδρυµάτων 
κοινωνικής πρόνοιας. Οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για 
τα τυποποιηµένα εµπορεύσιµα είδη διατροφής, ανεξάρ−
τητα από το γεγονός ότι αυτά µπορούν να καταναλω−
θούν άµεσα χωρίς καµία περαιτέρω προετοιµασία. Ως 
τυποποιηµένα εµπορεύσιµα είδη διατροφής νοούνται 
τα είδη διατροφής που παρασκευάζονται για ευρεία 
κατανάλωση και διατίθενται συσκευασµένα στα σηµεία 
πώλησης, καθώς και αυτά που εµπορεύονται σε µεγά−
λες συσκευασίες ή ποσότητες και παραδίδονται χύµα 
ή κοµµένα σε µικρότερες ποσότητες.»

2. Οι διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπη−
ρεσίες που υπάγονται σε µειωµένο συντελεστή (δεύτε−
ρο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21)», 
όπως τροποποιήθηκαν από την προηγούµενη παράγρα−
φο, εφαρµόζονται από 1ης Σεπτεµβρίου 2011.

Άρθρο 35
Τέλη κυκλοφορίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242 ), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα 
αυτοκίνητα οχήµατα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου µε τις οποίες ορίζεται διαφο−
ρετικά και λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων 
της Οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά 
οχήµατα, ορίζονται ως εξής:

Α. Αυτοκίνητα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης.
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δί−
κυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της 
ηµεροµηνίας πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, 
µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών:
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ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατη−
γορίες: 535 ευρώ.

στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιω−
τικής χρήσης επιβατικών οχηµάτων που τελούν στο 
ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής 
εισαγωγής, υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τον 
κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από 
τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 
Α΄ της παραγράφου 1.

ζ) Στα εκποιούµενα από το ∆ηµόσιο ή τον Οργανισµό 
∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού (Ο.∆.∆.Υ. Α.Ε.) επιβατικά 
αυτοκίνητα οχήµατα, τα οποία τίθενται από τους αγο−
ραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη 
κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως και στην προηγού−
µενη υποπερίπτωση. 

Προκειµένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήµατα και 
υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, που 
εµπίπτουν στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, 
έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της 
πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, αυτά απαλ−
λάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήµατα 
της κατηγορίας αυτής άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυ−
κλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των 
τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων. 

Ειδικά, προκειµένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου 
αυτοκίνητα οχήµατα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου 
δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, της πιο πάνω κατη−
γορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

η) Για τα καινουργή ή µεταχειρισµένα επιβατικά ιδιω−
τικής χρήσης αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα, 
νεκροφόρες και θωρακισµένα επιβατικά οχήµατα, επει−
δή εξαιρούνται από τη µέτρηση εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήµατα της 
κατηγορίας αυτής υπολογίζονται µε βάση τον κυλινδρι−
σµό του κινητήρα αυτών. 

θ) Για τα µεταχειρισµένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκίνητα, µε πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή 
αγορά πριν από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου 
της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, επειδή για 
τα οχήµατα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η µέτρηση των 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας 
για τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται 
µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών.

ι) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης που 
αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδι−
ωτικής χρήσης, ως ηµεροµηνία για τον υπολογισµό των 
τελών κυκλοφορίας, νοείται η ηµεροµηνία της πρώτης 
ταξινόµησής τους στην Ελλάδα.

κ) Για τα επιβατικά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης που 
είχαν ταξινοµηθεί στη χώρα µας και µετά την διαγραφή 
τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδοµών, Με−
ταφορών και ∆ικτύων επαναταξινοµούνται στη χώρα, 
ως ηµεροµηνία πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, 
νοείται η ηµεροµηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας 
στη χώρα µας, πριν από την διαγραφή τους.

�,$ 6$ 4;11;/.� (64�.614): 300 (;43.
') �(8)14(!$:
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Β. Αυτοκίνητα οχήµατα δηµόσιας χρήσης.
α) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) που έχουν ταξινο−

µηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010: 
290 ευρώ.

β) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) ταξινοµούµενα για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και µετά, 

αποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άν−

θρακα (γραµµάρια CΟ2 ανά χιλιόµετρο).

Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου του άν−

θρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχή−

µατος, ως εξής:

*) �146+*� $;61.!0+6$ .$, 11615,./�6(9:
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ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατη−
γορίες: 300 ευρώ.

Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε 
ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές 
συµβάσεις της χώρας µας µε άλλα κράτη: 100 ευρώ.

∆. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων οχηµάτων 4 ευρώ ανά ηµέρα.

Ε. Για τη δοκιµαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων 
οχηµάτων:

α) Για µοτοσικλέτες: 30 ευρώ.
β) Για λοιπά οχήµατα: 150 ευρώ.
ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων 

µοτοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ.
Ζ. Για τα οχήµατα για τα οποία προβλέπεται απαλ−

λαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, το ειδικό σήµα χορη−
γείται έναντι ποσού 5 ευρώ που αποτελεί το κόστος 
παραγωγής και διάθεσής του.»

2. Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δη−
µόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισµού κινητήρα έως 1.929 
κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για πρώτη 
φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών 
κυκλοφορίας.

Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και 
δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισµού κινητήρα άνω 
των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για 
πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας 
που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των τελών των 
αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.

Για τα πιο πάνω οχήµατα, ανεξάρτητα κυλινδρισµού 
κινητήρα, που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελ−
λάδα από την 1.11.2010 και µετά, τα τέλη κυκλοφορίας 
προσδιορίζονται µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας 
χρήσης οχήµατα.

Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκί−
νητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, που έχουν ταξινο−
µηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, 
απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχή−
µατα αυτά, που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα από την 1.11.2010 και µετά, τα τέλη κυκλοφορίας 
προσδιορίζονται µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας 
χρήσης οχήµατα.

Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδι−
ωτικής και δηµόσιας χρήσης, κυλινδρισµού κινητήρα έως 
1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης 
ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των 
τελών κυκλοφορίας.

Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες 
ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, κυλινδρισµού κινητήρα 
άνω των 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία 
της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη 
κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ 
των τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.

Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυ−
κλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας 
χρήσης, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης 
ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των 
τελών κυκλοφορίας.

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύ−
ουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και επόµε−
νων.

4. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται 
οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήµατα 
της παραγράφου 1.

5. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων 
οχηµάτων της παραγράφου 1, που καταβάλλεται για 
την προµήθεια του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορί−
ας έτους 2012 και επόµενων, αποτελεί στο σύνολό του 
έσοδο του ∆ηµοσίου.

6. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού παύει 
να ισχύει ως προς τα οχήµατα της παραγράφου 1 κάθε 
διάταξη νόµου που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που 
ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 36

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του

ν. 3899/2010

1. Οι περιπτώσεις θ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄, ιζ΄ και ιη΄ του πίνακα 
της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/ 2001 (Α΄ 265) 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, αντικα−
θίστανται ως εξής:
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«Το συνολικό ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώ−
σεις α΄ και β΄δεν µπορεί να είναι κατώτερο του εκατό 
τοις εκατό (100%) του συνολικού Ειδικού Φόρου Κατα−
νάλωσης που επιβάλλεται στη σταθµισµένη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης των τσιγάρων.» 

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 104 του 
ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 106 
του παρόντα κώδικα, µετά από αίτησή τους, παρέχεται 
πίστωση του φόρου του παρόντα κώδικα, διάρκειας 
τεσσάρων (4) εβδοµάδων, εφόσον πρόκειται για βιοµη−
χανοποιηµένα καπνά που προορίζονται για εµπορία και 
παράγονται στο εσωτερικό της χώρας ή παράγονται και 
προέρχονται από άλλα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των εδαφίων των παρα−
γράφων 5 και 6 του άρθρου 54 του παρόντα κώδικα.»

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 
αναριθµείται σε παράγραφο 8 και µετά την παράγραφο 
6 προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως εξής: 

«7. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που αναλογεί στο 
φυσικό αέριο των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 73 βεβαιώνεται και εισπράττεται 
από την αρµόδια αρχή, βάσει των εκδιδόµενων από τον 
διανοµέα ή τον αναδιανοµέα φορολογικών στοιχείων 
επί των οποίων προσδιορίζονται η µονάδα µέτρησης και 
οι ποσότητες που παραδίδονται, το αργότερο µέχρι την 
εικοστή (20ή) ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση 
των ανωτέρω σχετικών φορολογικών στοιχείων.

Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης βεβαιώνεται και 
εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγµή ο φόρος 
προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) και κάθε άλλη σχετική 
επιβάρυνση. Κατ’ εξαίρεση προκειµένου για το φυσικό 
αέριο ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται µε τον οικείο φορολογικό 
συντελεστή επί του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατα−
νάλωσης.» 

7. Η παρ. 5 του άρθρου 178 του ν. 2960/2001 αντικα−
θίσταται ως εξής: 

«5. Η είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για 
το φυσικό αέριο της περίπτωσης ιστ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 73 αναστέλλεται έως την 1.1.2014.» 

8.α) Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 προστίθενται 
εδάφια ως εξής:

«Μέχρι 30.9.2013 ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL), καθώς και του 
φωτιστικού πετρελαίου, που χρησιµοποιούνται ως καύ−
σιµα θέρµανσης, εξισώνεται µε το ογδόντα τοις εκατό 
(80%) του ισχύοντος τότε συντελεστή Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και 
φωτιστικού πετρελαίου, αντίστοιχα, που χρησιµοποιού−
νται ως καύσιµα κινητήρων.»

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνα−
τή η παροχή επιδόµατος θέρµανσης στους καταναλω−
τές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρµανσης. Με την 
ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του επιδόµατος, τα 
κριτήρια µε βάση τα οποία χορηγείται το επίδοµα, τα 
δικαιούχα πρόσωπα, η αρµόδια για τη χορήγηση αρχή, 
η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 
της ρύθµισης αυτής.

9.α) Οι διατάξεις των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως τρο−

ποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
ισχύουν από 1.9.2011, ενώ οι διατάξεις των περιπτώσεων 
θ΄, ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ της ίδιας παραγράφου ισχύουν από 
27.6.2011. 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 ισχύουν από την 
27.6.2011 και 

γ) οι διατάξεις της παραγράφου 5 ισχύουν από 
1.9.2011. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Άρθρο 37
Ρυθµίσεις για τον περιορισµό των προσλήψεων

στους κρατικούς φορείς 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 αντικαθί−
σταται ως εξής: 

«3. Ο διορισµός των επιτυχόντων σε διαδικασίες επι−
λογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέ−
ων, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες 
αποτελεσµάτων µετά την 1.1.2009, πραγµατοποιείται 
σταδιακά βάσει σειράς επιτυχίας µέχρι την 31.12.2015.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 4α 
του άρθρου 3 του ν. 3899/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και µέχρι την 31η ∆ε−
κεµβρίου 2015, ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων και 
διορισµών του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο 
ένα προς πέντε (µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), 
στο σύνολο των φορέων µε εξαίρεση το έτος 2011, για 
το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα.»

3. To πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 
3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε και αναριθµήθηκε 
µε την παρ. 4δ του άρθρου 3 του ν. 3899/2010, αντικα−
θίσταται ως εξής: 

«6. Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµ−
βάσεων µίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται 
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση µε 
τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά πο−
σοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ έτος για τα έτη έως 
και το 2015.

Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις 
πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έρ−
γου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυ−
ξιακών συµβολαίων και συγχρηµατοδοτούµενων, από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η 
µισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισµό.»

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (Υπαλ−
ληλικός Κώδικας – Α΄ 26), αντί των λέξεων «δύο (2) ετών» 
τίθενται οι λέξεις «πέντε (5) ετών».

5. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο ∆ηµό−
σιο, σε Ν.Π.∆.∆. και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού µπορεί 
να ζητήσει µε αίτησή του τη µείωση των ωρών εργασίας 
του µέχρι και 50%, µε ανάλογη µείωση των αποδοχών 
του, για χρονική διάρκεια µέχρι πέντε (5) έτη. 
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Με την αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν 
επιθυµεί τη µείωση της ηµερήσιας απασχόλησης ή των 
εργάσιµων ηµερών.

Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγµατικής και συ−
ντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε νόµιµη συνέπεια, 
υπολογίζεται µόνο ο χρόνος πραγµατικής απασχόλη−
σης. 

6. Οι περιορισµοί που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 
32 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας – Α΄ 26) και 
το ασυµβίβαστο που προβλέπεται στο άρθρο 34 του 
ίδιου νόµου έχουν εφαρµογή και στους υπαλλήλους που 
κάνουν χρήση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 
του παρόντος άρθρου.

7. Στο εξής τυχόν πλεονάζον προσωπικό των νοµικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρµογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) 
εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης που καταρτίζονται, 
χωριστά για κάθε νοµικό πρόσωπο από το Α.Σ.Ε.Π., µε 
βάση αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (όπως 
τυπικά προσόντα, εµπειρία, οικογενειακή κατάσταση, 
ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κ.λπ.). Με προε−
δρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, καθορίζονται τα αντικειµενικά και αξιο−
κρατικά κριτήρια που προβλέπονται στο προηγούµενο 
εδάφιο, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα και κάθε 
άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου. 

Το προσωπικό που περιλαµβάνεται στους ανωτέρω 
πίνακες κατάταξης συνεχίζει να λαµβάνει για δώδεκα 
(12) µήνες από το χαρακτηρισµό του ως πλεονάζοντος 
προσωπικού αποδοχές ίσες µε το 60% του βασικού 
µισθού του. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή των απο−
δοχών του ανωτέρω προσωπικού διακόπτεται, εφόσον 
το προσωπικό αυτό συνάψει οποιασδήποτε µορφής 
εργασιακή σχέση. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρ−
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται 
ο φορέας που επιβαρύνεται µε την καταβολή των απο−
δοχών στο προσωπικό, ο τρόπος καταβολής των απο−
δοχών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 

Από τους εν λόγω πίνακες κατάταξης, το ανωτέρω 
προσωπικό: 

α) µπορεί να µεταφέρεται ύστερα από αίτησή του 
µε την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς του δηµόσιου 
τοµέα του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), εφόσον 
υπάρχουν αιτήµατα των φορέων αυτών για πλήρωση 
θέσεων τακτικού προσωπικού, σε ποσοστό 10% των ετή−
σιων προσλήψεων, µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία 
του προηγούµενου έτους, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις 
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010,

β) επιλέγεται ύστερα από αίτησή του κατά προτεραι−
ότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε 
θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσω−
πικού ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του 
δηµόσιου τοµέα,

γ) προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για 
την επιλογή υποψηφίων για µερική απασχόληση, σύµ−
φωνα µε το ν. 3250/2004, εφόσον υποβάλει αίτηση,

δ) µπορεί κατ’ εξαίρεση να αποχωρήσει µε εθελουσία 
έξοδο µε βάση ειδικό πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου.

8. Στο πρώτο εδάφιο µετά την περίπτωση β΄ της παρ. 
4 του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 διαγράφονται 
από τότε που ίσχυσε ο ν. 3839/2010 οι λέξεις «και πά−
ντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή 
τους». 

Άρθρο 38
∆ηµοσιονοµικές ρυθµίσεις 

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε µε τις δι−
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α΄ 
40), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευµατινής υπερωριακής 
εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) 
ώρες µηνιαίως ανά υπάλληλο.»

2.α) Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την 
καταπολέµηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογί−
ζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών 
αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών και αποζηµιώσεων 
όλων των µισθοδοτούµενων υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, 
Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαι−
ρέτως των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών 
και των Ν.Π.Ι.∆.. 

β) Καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισµένων 
του Ταµείου Πρόνοιας των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) 
πέραν των προβλεποµένων, υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας 
των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζε−
ται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών 
αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών και αποζηµιώσε−
ων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταµείου. Για 
όσους υπαλλήλους του δεύτερου εδαφίου της προηγού−
µενης περίπτωσης δεν είναι ασφαλισµένοι στο ΤΠ∆Υ 
η εισφορά υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί 
των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών και 
αποζηµιώσεων, υπέρ του ΟΑΕ∆. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης µπορεί να ρυθµίζεται ο τρόπος υπολογι−
σµού, είσπραξης και απόδοσης της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την 
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

3. Το άρθρο 1 του ν.δ. 391/1969 (Α΄ 281) καταργείται.
4. Το συνολικό ποσό των προβλεπόµενων στα άρ−

θρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (ΚΑΠ) των ∆ήµων και Περιφερειών µειώνεται 
κατά το ποσό απόδοσης των περιλαµβανοµένων στο 
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
παρεµβάσεων, που αφορούν τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Το συνολικό ποσό που µεταβιβάζεται 
κατ’έτος, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, από τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό στους ∆ήµους και τις Περιφέ−
ρειες δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε δισεκατοµµύ−
ρια διακόσια εκατοµµύρια (5.200.000.000) ευρώ.

5. Αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη θέσπιση 
νέου ενιαίου µισθολογίου:

α) Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1. 
του άρθρου 30, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 33, 
της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της παραγράφου Α.1. 
του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47, 
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της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48, 
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, 
της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α’ 
297), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
11 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 15 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 
(Α΄ 233), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 16 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) και της περίπτωσης 
i της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 118/2002 (Α΄ 
99), όπως ισχύουν.

β) Οι διατάξεις που προβλέπουν µισθολογική προα−
γωγή των αµειβοµένων µε τις διατάξεις του Β΄Μέρους 
του ν. 3205/2003.

γ) Οι διατάξεις που προβλέπουν µισθολογική ωρίµαν−
ση και προαγωγή του προσωπικού µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. που 
µισθοδοτείται µε συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή κοι−
νές υπουργικές αποφάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις, 
πέραν του ν. 3205/2003.

6. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3723/2008 (Α΄250) 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε 
κάθε περίπτωση παροχής ασφάλειας υπέρ του Ελλη−
νικού ∆ηµοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος από δα−
νειοδοτούµενο πιστωτικό ίδρυµα επί απαιτήσεων αυτού 
κατά τρίτων.»

7. Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του άρθρου 1 
παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄146) δεν υπάγονται στις δια−
τάξεις του α.ν. 1611/1950 (Α΄ 304), του άρθρου 13 του ν. 
1902/1990 (Α΄ 138), του άρθρου 14 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75), 
του άρθρου 3 του ν. 2216/1994 (Α΄ 83) και του άρθρου 15 
παρ. 11 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 – 2015 

Άρθρο 39
Προϋποθέσεις επιδότησης και
οικονοµική ενίσχυση ανέργων 

1. Στο άρθρο 6 του ν. 1545/1985 (A΄ 91) προστίθεται 
παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ηµερήσια επι−
δόµατα ανεργίας, εντός της προηγούµενης από την 
εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τε−
τραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των 
τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας 
ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστηµα µι−
κρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ηµερήσιων 
επιδοµάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας 
για τον υπόλοιπο αριθµό ηµερήσιων επιδοµάτων, µέχρι 
τη συµπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσί−
ων πενήντα (450) ηµερήσιων επιδοµάτων. Από 1.1.2014 
τα ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας στην τετραετία δεν 
είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων 
(400).»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Λόγω των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων πα−
ρέχεται κάθε χρόνο στους επιδοτούµενους ανέργους 
οικονοµική ενίσχυση ως εξής: 

α. Για τις εορτές του Πάσχα ίση µε το µισό του µη−
νιαίου ποσού του επιδόµατος ανεργίας, εφόσον έχουν 
επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστηµα από 1ης Ια−
νουαρίου µέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούµενοι έχουν 
συµπληρώσει διάρκεια επιδότησης µικρότερη από αυ−
τήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονοµική 
ενίσχυση ίση µε τρία (3) ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας 
για κάθε µήνα επιδότησης. 

β. Για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση µε το ποσό 
του µηνιαίου επιδόµατος ανεργίας, εφόσον έχουν επι−
δοτηθεί για όλο το χρονικό διάστηµα από 1ης Μαΐου 
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου. Αν οι επιδοτούµενοι έχουν συµπλη−
ρώσει διάρκεια επιδότησης µικρότερη από αυτήν που 
καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονοµική ενίσχυση 
ίση µε τρία (3) ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας για κάθε 
µήνα επιδότησης.»

3. Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της 
παραγράφου 2 ορίζεται η 1.7.2012. 

Άρθρο 40
Μετατροπή σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου 

σε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου 

Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, η οποία περι−
λαµβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της µε εφαρµογή 
της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς την αποζηµίωση 
απόλυσης για τις συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, 
κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 3863/2010, 
µετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύµβαση εργασίας αο−
ρίστου χρόνου κατά την καταγγελία. 

Άρθρο 41
Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου

Το άρθρο 3 του π.δ. 180/2004, το οποίο είχε τροπο−
ποιήσει το άρθρο 5 του π.δ. 81/2003, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Η χωρίς περιορισµό ανανέωση συµβάσεων εργασί−
ας ορισµένου χρόνου είναι επιτρεπτή, αν δικαιολογεί−
ται από έναν αντικειµενικό λόγο. Αντικειµενικός λόγος 
υφίσταται ιδίως:

Αν δικαιολογείται από τη µορφή ή το είδος ή τη δρα−
στηριότητα του εργοδότη ή της επιχείρησης, ή από 
ειδικούς λόγους ή ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά 
προκύπτουν αµέσως ή εµµέσως από την οικεία σύµβα−
ση, όπως η προσωρινή αναπλήρωση µισθωτού, η εκτέ−
λεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή 
σώρευση εργασίας, ή η ορισµένη διάρκεια βρίσκεται 
σε συνάρτηση µε εκπαίδευση ή κατάρτιση, ή γίνεται µε 
σκοπό τη διευκόλυνση µετάβασης του εργαζοµένου σε 
συναφή απασχόληση ή γίνεται για την πραγµατοποίη−
ση συγκεκριµένου έργου ή προγράµµατος ή συνδέεται 
µε συγκεκριµένο γεγονός ή αναφέρεται στον τοµέα 
των επιχειρήσεων αεροπορικών µεταφορών και των 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών αεροδροµίου εδάφους και πτήσης.

2. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οποίοι δικαιολο−
γούν την ανανέωση της σύµβασης ή σχέσης εργασίας 
ορισµένης χρονικής διάρκειας πρέπει να αναφέρονται 
στη σχετική συµφωνία των µερών, η οποία συνάπτεται 
εγγράφως, ή να προκύπτουν ευθέως από αυτήν.
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Αντίγραφο της συµφωνίας αυτής πρέπει να παρα−
δίδεται στον εργαζόµενο αµελλητί µετά την έναρξη 
της προσφοράς της εργασίας του. Ο έγγραφος τύπος 
της ανωτέρω συµφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν 
η ανανέωση της σύµβασης ή σχέσης εργασίας έχει 
εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια 
µεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών.

3. Σε περίπτωση µη συνδροµής αντικειµενικού λόγου, 
όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συµβά−
σεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου υπερβαί−
νει συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκµαίρεται ότι µε αυτές 
επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της 
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης µε συνέπεια τη µετατρο−
πή αυτών σε συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου 
χρόνου. Αν στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών ο 
αριθµός των ανανεώσεων, σύµφωνα µε την παράγρα−
φο 4 του παρόντος άρθρου, διαδοχικών συµβάσεων ή 
σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3), τεκµαίρεται 
ότι µε αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών 
αναγκών της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης µε συνέπεια 
τη µετατροπή των συµβάσεων αυτών σε συµβάσεις ή 
σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει 
ο εργοδότης.

4. «∆ιαδοχικές» θεωρούνται οι συµβάσεις ή σχέσεις 
εργασίας ορισµένου χρόνου που καταρτίζονται µεταξύ 
του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόµενου, µε τους 
ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας και δεν µεσο−
λαβεί µεταξύ τους χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 
σαράντα πέντε (45) ηµερών, στις οποίες συµπεριλαµ−
βάνονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. Προκειµένου περί 
οµίλου επιχειρήσεων για την εφαρµογή του προηγού−
µενου εδαφίου στην έννοια του όρου «ίδιου εργοδότη» 
περιλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις του οµίλου.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται 
σε συµβάσεις ή ανανεώσεις συµβάσεων ή σχέσεις ερ−
γασίας που συνάπτονται µετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος διατάγµατος.»

Άρθρο 42
∆ιευθέτηση του χρόνου εργασίας

Το άρθρο 41 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως αντικα−
ταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205), 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286) 
και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3385/2005 
(Α΄ 210) και κατόπιν µε το άρθρο 7 του ν. 3846/2010 (Α΄ 
66) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.α. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβα−
τικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ωρών εβδοµα−
διαίως, επιτρέπεται για µία χρονική περίοδο (περίοδος 
αυξηµένης απασχόλησης) ο εργαζόµενος να απασχολεί−
ται δύο (2) ώρες την ηµέρα επιπλέον των οκτώ (8) ωρών, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των σαράντα (40) 
(ή του µικρότερου συµβατικού ωραρίου) ώρες εργασίας 
την εβδοµάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας µιας 
άλλης χρονικής περιόδου (περίοδος µειωµένης απα−
σχόλησης). Αντί της παραπάνω µειώσεως των ωρών 
εργασίας, επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόµε−
νο ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασµός 
µειωµένων ωρών εργασίας και ηµερών αναπαύσεως. 
Το χρονικό διάστηµα των περιόδων αυξηµένης και µει−
ωµένης απασχόλησης δεν υπερβαίνει συνολικά τους 

έξι (6) µήνες σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών (περίοδος 
αναφοράς).

β. Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την παρο−
χή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση 
να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη 
µε την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζοµένου 
να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο 
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας του.

γ. Οι κείµενες προστατευτικές διατάξεις για το χρό−
νο υποχρεωτικής ανάπαυσης των εργαζοµένων έχουν 
πλήρη εφαρµογή και κατά την περίοδο της αυξηµένης 
απασχόλησης. Κατά τη διευθέτηση ο µέσος όρος των 
ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας κατά την περίοδο του 
εξαµήνου (περίοδος αναφοράς), στις οποίες δεν περι−
λαµβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νόµι−
µων υπερωριών της περιόδου µειωµένης απασχόλησης, 
παραµένει στις σαράντα (40) ώρες ή, εάν εφαρµόζεται 
µικρότερο συµβατικό ωράριο, παραµένει στον αριθµό 
ωρών του µικρότερου αυτού ωραρίου. Οι ώρες εργασί−
ας ανά εβδοµάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 
σαράντα οκτώ (48) ώρες, κατά µέσο όρο, σε περίοδο έξι 
(6) µηνών, συµπεριλαµβανοµένων και των προαναφερό−
µενων ωρών υπερεργασίας και νοµίµων υπερωριών. 

2.α. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβα−
τικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ωρών εβδο−
µαδιαίως, επιτρέπεται, αντί της κατά την προηγούµε−
νη παράγραφο διευθέτησης, να συµφωνείται, υπό τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 6, ότι µέχρι διακόσιες 
πενήντα έξι (256) ώρες εργασίας από το συνολικό χρό−
νο απασχόλησης εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους, 
κατανέµονται µε αυξηµένο αριθµό ωρών σε ορισµένες 
χρονικές περιόδους, που δεν µπορούν να υπερβαίνουν 
τις τριάντα δύο (32) εβδοµάδες ετησίως και µε αντι−
στοίχως µειωµένο αριθµό ωρών κατά το λοιπό διάστηµα 
του ηµερολογιακού έτους.

β. Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την παρο−
χή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση 
να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη 
µε την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζοµένου 
να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο 
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας του.

γ. Οι κείµενες προστατευτικές διατάξεις για το χρό−
νο υποχρεωτικής ανάπαυσης των εργαζοµένων πρέ−
πει να τηρούνται και κατά την περίοδο της αυξηµένης 
απασχόλησης. Κατά τη διευθέτηση ο µέσος όρος των 
ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας κατά την περίοδο ενός 
ηµερολογιακού έτους (περίοδος αναφοράς), στις οποίες 
δεν περιλαµβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και 
των νόµιµων υπερωριών της περιόδου µειωµένης απα−
σχόλησης, παραµένει στις σαράντα (40) ώρες ή, εάν 
εφαρµόζεται µικρότερο συµβατικό ωράριο, παραµένει 
στον αριθµό ωρών του µικρότερου αυτού ωραρίου, ενώ 
µε συνυπολογισµό των ανωτέρω ωρών υπερεργασίας 
και νοµίµων υπερωριών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τις σαράντα οκτώ (48) ώρες. 

3. Κατά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας της 
προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται να χορηγείται 
στον εργαζόµενο, αντί µειώσεως των ωρών εργασίας, 
προς αντιστάθµιση των πρόσθετων ωρών που εργά−
σθηκε κατά την περίοδο αυξηµένου ωραρίου, ανάλογη 
ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη προσαύξηση της 
ετήσιας άδειας µε αποδοχές ή συνδυασµός µειωµένων 
ωρών και ηµερών αναπαύσεως ή ηµερών αδείας.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3265

4. Η καταβαλλόµενη αµοιβή κατά το χρονικό διάστη−
µα της διευθέτησης των παραγράφων 1 και 2 είναι ίση 
µε την αµοιβή για εργασία σαράντα (40) ωρών εβδο−
µαδιαίως, εφόσον στην επιχείρηση ισχύει εβδοµαδιαίο 
ωράριο σαράντα (40) ωρών. Αν στην επιχείρηση ισχύει 
εβδοµαδιαίο ωράριο µικρότερο των σαράντα (40) ωρών, 
η καταβαλλόµενη κατά το χρονικό διάστηµα της διευθέ−
τησης αµοιβή είναι ίση µε την αµοιβή που προβλέπεται 
για το εβδοµαδιαίο αυτό ωράριο.

5.α. Κατά την περίοδο της αυξηµένης απασχόλησης 
των παραγράφων 1 και 2, η ηµερήσια απασχόληση του 
εργαζοµένου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα 
(10) ώρες. Στις υπερβάσεις του νόµιµου ηµερήσιου ωρα−
ρίου µέχρι το ανώτατο όριο των δέκα (10) ωρών, καθώς 
και στις υπερβάσεις των σαράντα (40) ωρών εβδοµα−
διαίως δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 3385/2005 (Α΄ 210), όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
και ισχύει µε την παρ. 10 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 
2010 (Α΄ 115).

β. Κατά την περίοδο της µειωµένης απασχόλησης των 
παραγράφων 1 και 2, η υπέρβαση του συµφωνηθέντος 
µειωµένου εβδοµαδιαίου ωραρίου, η οποία επιτρέπεται 
κατ’ εξαίρεση, αµείβεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3385/2005 (Α΄ 210), όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει µε την παρ. 10 του άρθρου 
74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

6. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας των παραγρά−
φων 1 και 2 καθορίζεται µε επιχειρησιακές συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας ή συµφωνία του εργοδότη µε συν−
δικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση που αφορά τα 
µέλη της ή συµφωνία του εργοδότη και του συµβουλίου 
των εργαζοµένων ή συµφωνία του εργοδότη και ένωσης 
προσώπων.

Η ένωση προσώπων που αναφέρεται στο προηγού−
µενο εδάφιο µπορεί να συσταθεί από το είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) τουλάχιστον των εργαζοµένων στην 
επιχείρηση που απασχολεί πάνω από είκοσι (20) ερ−
γαζοµένους και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εφόσον ο 
συνολικός αριθµός των εργαζοµένων στην επιχείρηση 
είναι κατ’ ανώτατο αριθµό είκοσι (20) εργαζόµενοι. Κατά 
τα λοιπά εφαρµόζεται η διάταξη του εδαφίου γγ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).

7. Με επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συµ−
βάσεις εργασίας µπορεί να καθορίζεται άλλο σύστηµα 
διευθέτησης χρόνου εργασίας, ανάλογα µε τις ιδιαιτε−
ρότητες του κλάδου ή της επιχείρησης.

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτη−
σης ή απόλυσης του εργαζοµένου, δεν εφαρµόζεται ή 
δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας 
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, έχουν πλήρη εφαρµογή 
όλες οι προστατευτικές διατάξεις που καθορίζουν τις 
συνέπειες της υπέρβασης του ηµερήσιου και εβδοµα−
διαίου ωραρίου εργασίας.

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται 
και για: α) εποχιακές επιχειρήσεις και β) εργαζοµένους 
µε σύµβαση εργασίας διάρκειας µικρότερης του ενός 
(1) έτους.

10. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις και οι 
συµφωνίες της παραγράφου 6 κατατίθενται στην αρ−
µόδια Επιθεώρηση Εργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 
του ν. 1876/ 1990.

11. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται 
οι σχετικές ρυθµίσεις του ν. 2602/1998 (Α΄ 83) ή άλλων 

ειδικών νόµων, που αποσκοπούν στην εξυγίανση φορέων 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.»

Άρθρο 43
Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου νέων,

ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση
επαγγελµατικής εµπειρίας

1. Νέοι, ηλικίας από 18 έως 25 ετών, είναι δυνατόν να 
συνάπτουν µε εργοδότες συµβάσεις εργασίας για την 
απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας, διάρκειας µέχρι 
24 µήνες και µε αποδοχές µικρότερες έως είκοσι τοις 
εκατό (20%) από τις προβλεπόµενες για νεοπροσλαµ−
βανόµενο, χωρίς προϋπηρεσία της ειδικότητάς τους, 
όπως αυτή ορίζεται στην οικεία συλλογική σύµβαση 
εργασίας (οµοιοεπαγγελµατική, κλαδική, επιχειρησιακή 
ή εθνική γενική) και ασφαλίζονται στους κλάδους σύντα−
ξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελµατικού κινδύνου 
του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, οι δε σχετικές ασφαλιστικές εισφορές 
αποδίδονται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από τον εργοδότη. 

2. Για το σκοπό της προηγούµενης παραγράφου είναι 
δυνατόν να συνάπτονται περισσότερες από µία συµβά−
σεις εργασίας, στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, µέσα σε διά−
στηµα 24 µηνών από τη σύναψη της πρώτης σύµβασης 
απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας. Οι συµβάσεις 
εργασίας για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρί−
ας γνωστοποιούνται αµελλητί ή το αργότερο εντός 
της επόµενης της σύµβασης ηµέρας στον Οργανισµό 
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) και στο 
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) της έδρας του 
εργοδότη. 

3. Οι νέοι που συνάπτουν συµβάσεις εργασίας της πα−
ραγράφου 1 προσλαµβάνονται πλέον του υφιστάµενου 
προσωπικού που οι εργοδότες απασχολούν.

4. Οι εργοδότες που συνάπτουν συµβάσεις εργασίας 
της παραγράφου 1 υποχρεούνται να µην έχουν προβεί 
κατά τους τελευταίους 3 µήνες πριν από τη σύναψη 
συµβάσεων απόκτησης εργασιακής εµπειρίας σε µεί−
ωση του προσωπικού που απασχολούν, αλλά ούτε να 
προβούν σε µείωση του προσωπικού που απασχολούν 
κατά τη διάρκεια ισχύος των συµβάσεων εργασίας της 
παραγράφου 1.

5. Στην περίπτωση εργοδοτών εποχικής λειτουργίας 
που συνάπτουν συµβάσεις εργασίας της παραγράφου 
1, υποχρεούνται να µην έχουν προβεί σε µείωση του 
εποχικού προσωπικού που απασχολούν σε σχέση µε τον 
αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους, αλλά ούτε να 
προβούν σε µείωση του προσωπικού που απασχολούν 
κατά τη διάρκεια ισχύος των συµβάσεων εργασίας της 
παραγράφου 1.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης δύναται να καθορίζονται τυχόν όροι 
και προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για 
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 44
Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις 

1. Η χρηµατοδότηση του Ναυτικού Αποµαχικού Τα−
µείου (ΝΑΤ) για το έτος 2011 µειώνεται σε σχέση µε τη 
χρηµατοδότηση κατά το έτος 2010, κατά το ποσό των 
πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ και από το 
έτος 2012 και εφεξής κατά το ποσό των εκατό εκατοµ−
µυρίων (100.000.000) ευρώ, για κάθε έτος, σε σχέση µε 
τη χρηµατοδότηση κατά το έτος 2010. Με κοινή από−
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φαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, οι συντάξεις του ΝΑΤ 
αναπροσαρµόζονται από 1.7.2011 και εφεξής, ώστε να 
προκύπτει ισοσκελισµένος προϋπολογισµός. Από 1.1.2011, 
οι καταβαλλόµενες συντάξεις, συµπεριλαµβανοµένων 
και των βοηθηµάτων του ΝΑΤ, αναπροσαρµόζονται µόνο 
µε διάταξη ειδικού νόµου, καταργουµένης, από την ίδια 
ως άνω ηµεροµηνία, κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης 
νόµου ή κανονιστικής πράξης, µε την οποία προβλέπεται 
η αναπροσαρµογή ή η αύξηση σύνταξης ή βοηθήµατος 
που καταβάλλεται από το ΝΑΤ.

2. Συνιστάται στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατι−
κού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) Ειδικός Λογαριασµός Ανεργίας 
υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµέ−
νων µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του 
λογαριασµού είναι η χορήγηση βοηθήµατος σε περιπτώ−
σεις αποδεδειγµένης διακοπής του επαγγέλµατος και 
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών. Από 
1.8.2011 θεσπίζεται µηνιαία εισφορά ποσού ύψους δέκα 
(10,00) ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισµέ−
νους – αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµενους 
των Ασφαλιστικών Οργανισµών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ−ΜΜΕ 
υπέρ του κλάδου αυτού. Η εισφορά συµβεβαιώνεται και 
συνεισπράττεται από τα οικεία ταµεία µε τις λοιπές 
εισφορές και αποδίδεται στον ΟΑΕ∆ µέχρι το τέλος 
του µεθεπόµενου µήνα από το µήνα που καταβάλλε−
ται. Οι εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστηµα 
1.1.2011 έως 31.7.2011 κατανέµονται ισόποσα και συνει−
σπράττονται µε τις εισφορές των επόµενων µηνών του 
έτους 2011. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης µετά γνώµη των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των αρµόδιων οργανισµών και γνώµη του 
ΣΚΑ θεσπίζεται κάθε αναγκαία ρύθµιση για την υλο−
ποίηση του παρόντος. 

3. Στο τέλος του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005 προστί−
θεται εδάφιο ως εξής: 

«Από 1.1.2013 θεσπίζεται εισφορά υπέρ ΟΑΕΕ ανά 
κλάδο επιχείρησης ως ποσοστό επί των ετήσιων εσό−
δων (τζίρου) της επιχείρησης. Το ποσοστό εισφοράς 
καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από ειδική 
οικονοµική µελέτη του Υπουργείου Οικονοµικών και 
γνώµη του ΣΚΑ.» 

4.α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 
(Α΄ 15) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από τις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες οι πέντε 
πρώτες είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες προαιρε−
τικές.»

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 
(Α΄15) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται στην 1η ασφαλι−
στική κατηγορία και µετατάσσονται στις επόµενες και 
µέχρι την 5η υποχρεωτική κατηγορία ανά τριετία, µε 
εξαίρεση τη µετάταξη από την 1η στη 2η υποχρεωτική 
κατηγορία, η οποία πραγµατοποιείται µετά από πέντε 
έτη ασφάλισης.

Οι ασφαλισµένοι µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται 
οποτεδήποτε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, 
µπορούν να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία 
από αυτή που υπάγονται υποχρεωτικά κατά τα ανω−
τέρω ή, εφόσον βρίσκονται σε ανώτερη ασφαλιστική 
κατηγορία, να επιλέξουν κατώτερη. Στην τελευταία πε−
ρίπτωση κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία 

στην οποία θα υπάγονται υποχρεωτικά, εάν δεν είχαν 
επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Σε κάθε περίπτωση η µετάταξη από κατηγορία σε 
κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου 
έτους από τη συµπλήρωση της ως άνω πενταετίας ή 
τριετίας ή από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους 
από την υποβολή της αίτησης του ασφαλισµένου για 
αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλι−
σης δεν συνυπολογίζεται για την κατάταξη των ασφα−
λισµένων στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Κλάδου 
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας, η µετάτα−
ξη των ασφαλισµένων γίνεται, επιφυλασσοµένων των 
οριζοµένων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγρά−
φου, στην αµέσως επόµενη ασφαλιστική κατηγορία, µη 
υπολογιζοµένων τυχόν πλεοναζόντων ετών ασφάλισης 
σε κάθε ασφαλιστική κατηγορία.»

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997, 
όπως αντικαταστάθηκε µε την προηγούµενη υποπαρά−
γραφο, ισχύει από 1.1.2012.

5.α) Στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας ∆η−
µοσίων Υπαλλήλων του ΤΠ∆Υ και του Κλάδου Ασφά−
λισης Προσωπικού ∆ΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν ή 
θα εξέλθουν της Υπηρεσίας, από 1.1.2010 και µετά, το 
ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν τα Ταµεία 
αυτά, σύµφωνα µε τις καταστατικές τους διατάξεις, 
µειώνεται κατά ποσοστό 10% και 15% αντίστοιχα σε 
όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης 
του εφάπαξ βοηθήµατος.

β) Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 3833/ 
2010 (Α΄40) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Το ποσό της χρηµατοδότησης που προκύπτει µετά 
την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου µειώνεται 
κατά το έτος 2011 και εφεξής για το ΤΑΠ – ΟΤΕ, κατά 
πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ.» 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του ν. 2084/1992 (Α΄ 
165) τροποποιείται ως εξής:

«1. Προκειµένου για µισθωτούς, το ποσό της µηνιαίας 
σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας για χρόνο ασφάλι−
σης 35 ετών ή 10.500 ηµερών δεν µπορεί να υπερβαίνει, 
συµπεριλαµβανοµένων των οικογενειακών επιδοµάτων, 
το 80% των κατά τις οικείες διατάξεις των φορέων και 
τις διατάξεις του άρθρου 50 του παρόντος µηνιαίων 
συντάξιµων αποδοχών, ούτε το τετραπλάσιο του κατά 
το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. ανα−
προσαρµοσµένου µε το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως 
των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων.»

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 2084/1992 (Α΄ 
165), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 25 
του ν. 3863/2010, τροποποιείται ως εξής:

«2. Το ποσό της σύνταξης για όσους παραµένουν στην 
υπηρεσία µετά τη συµπλήρωση 35ετούς συντάξιµου 
χρόνου αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε πλήρες έτος 
ασφάλισης ή 300 ηµέρες υπηρεσίας πέραν του 35ου 
έτους έως και του 37ου και κατά 3,5% για κάθε πλήρες 
έτος ασφάλισης ή 300 ηµέρες υπηρεσίας και πέραν 
του 37ου έτους µέχρι και του 40ού. Η προσαύξηση αυτή 
χορηγείται και πέραν του 80% των συντάξιµων απο−
δοχών της προηγούµενης παραγράφου, το ποσό όµως 
της σύνταξης δεν µπορεί να υπερβαίνει το τετραπλάσιο 
του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν 
Α.Ε.Π. αναπροσαρµοσµένου µε το εκάστοτε ποσοστό 
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αυξήσεως των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων. 
Από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξαιρείται 
το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, για το οποίο έχουν εφαρµογή διατάξεις 
της νοµοθεσίας του.»

8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του 
ν. 2084/1992, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του 
από το τρίτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 3 του 
ν. 3029/2002 (Α΄ 160) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το κατά τα προηγούµενα εδάφια υπολογιζόµενο ποσό 
της µηνιαίας σύνταξης δεν µπορεί να υπερβαίνει, συµπε−
ριλαµβανοµένων των προσαυξήσεων της παραγράφου 
1 του άρθρου 30 του νόµου αυτού, το τετραπλάσιο του 
κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 
αναπροσαρµοσµένου µε το εκάστοτε ποσοστό αυξήσε−
ως των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων.»

9. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 
32 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), όπως δι−
αµορφώθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
44 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), εισφορές εργοδότη και 
εργαζόµενου αυξάνονται κατά 0,50% αντιστοίχως και 
υπολογίζονται επί των αναφερόµενων στις διατάξεις 
αυτές αποδοχών των µισθωτών, ανεξαρτήτως χρόνου 
υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Η ισχύς της διάταξης 
αυτής αρχίζει την 1.8.2011. 

10. Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως 
και (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3863/ 
2010 (Α΄ 115), καθώς και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 
(Α΄ 120) αναπροσαρµόζονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 
13% και 14% αντίστοιχα.

11. α) Από 1.8.2011, στους συνταξιούχους του ∆ηµοσί−
ου, του ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Φ.Κ.Α.) αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης που δεν έχουν συµπληρώσει το 60ό 
έτος ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον µηνιαία εισφορά 
ως εξής:

i. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 €, ποσο−
στό 6%.

ii. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 €, ποσο−
στό 8% και 

iii. Για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό 
10%.

β) Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό 
ποσό της σύνταξης, όπως διαµορφώνεται µετά την πα−
ρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
της προηγούµενης παραγράφου.

γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν 
συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργα−
σιακής σχέσης ή αποστρατεύθηκαν µε πρωτοβουλία 
της Υπηρεσίας και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή 
γήρατος που λαµβάνουν το Εξωιδρυµατικό Επίδοµα ή 
το Επίδοµα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 
1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύει, ή το επίδοµα ανικανότητας 
του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 (Α΄ 210), ή πρόκειται για 
θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών ή βιαίων συµβάντων, 
καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.

δ) Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόµε−
νο µήνα από τη συµπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας.

ε) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης 
µετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν 
µπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ 
(1.700 €).

στ) Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 
του ν. 3863/2010 και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010.

12. Από 1.8.2011, οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 
11 εφαρµόζονται και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ 
που λαµβάνουν σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας. Κατά 
τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 
3863/2010.

13. α) Από 1.9.2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συντα−
ξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε 
λογαριασµό µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, στο 
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), 
το οποίο συστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 149 
του ν. 3655/2008 (Α΄ 58).

Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων 
φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης.

β) Η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφά−
λισης παρακρατείται µηνιαία κατά την καταβολή της 
σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής 
ασφάλισης, αρµοδιότητας όλων των Υπουργείων, καθώς 
και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), 
τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάµει 
ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση 
υποχρεωτικής ασφάλισης σε Φ.Κ.Α.. Η εισφορά υπολογί−
ζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται 
ως εξής:

i. Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 
3%

ii. Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 
4%

iii. Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 
5%

iv. Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 
6%

v. Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 
7%

vi. Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 
8%

vii. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 
9%

viii. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 
10%.

γ) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης 
µετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν µπορεί να 
υπολείπεται των τριακοσίων ευρώ (300 €).

δ) Εξαιρούνται της παρακράτησης της ειδικής εισφο−
ράς οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν το Εξωιδρυµατικό 
Επίδοµα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68), όπως 
ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 
του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), 
που λαµβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω 
απόλυτης αναπηρίας.

ε) Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν πε−
ρισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισµό 
των ποσών σύνταξης της παραγράφου (β) λαµβάνε−
ται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει 
µεταβιβασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιµερίζεται 
ανάλογα.

στ) Τα ποσά που παρακρατούνται µε ευθύνη των 
φορέων αποδίδονται σε Λογαριασµό του Α.Κ.Α.ΓΕ. το 
αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου, από την πα−
ρακράτηση, µήνα.

ζ) Η οικονοµική και λογιστική λειτουργία του Λογαρια−
σµού της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων είναι η ίδια 
µε αυτή που ισχύει για το Α.Κ.Α.ΓΕ.. Τα κεφάλαια του 
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Λογαριασµού επενδύονται στο Κοινό Κεφάλαιο Τρα−
πέζης Ελλάδος.

η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά πε−
ρίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος του 
ποσού που απαιτείται κάθε φορά για κάλυψη του ελ−
λείµµατος του κλάδου επικουρικής σύνταξης.

θ) Μετά την 1.1.2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς 
Συνταξιούχων µεταφέρονται στο Α.Κ.Α.ΓΕ. και αποτε−
λούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών.

14. α) Οι ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλι−
σης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων 
(Ε.Τ.Α.Α.) – Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.), Τοµέας Σύνταξης και 
Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τοµέας Ασφάλισης 
Νοµικών (Τ.Α.Ν.) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση 
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο 
µέχρι 31.12.1992, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τοµείς 
ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, πέραν της προβλεπόµε−
νης από γενικές ή καταστατικές διατάξεις εισφοράς 
ασφαλισµένου, καταβάλλουν πρόσθετη µηνιαία εισφο−
ρά ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της 1ης 
ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγµά−
των 124/1993 (Α΄ 54), 126/1993 (Α΄ 54) και 125/1993 (Α΄ 54), 
όπως ισχύει.

β) Στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας 
και ασθένειας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχο−
λούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν 
πρόσθετη εισφορά ύψους 0,6%, 4% και 0,65% αντίστοι−
χα στους Τοµείς, επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής 
κατηγορίας των προεδρικών διαταγµάτων 124/1993 (Α΄ 
54), 126/1993 (Α΄ 54) και 125/1993 (Α΄ 54), όπως ισχύει.

γ) Στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., όπως αυτή 
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 4 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), καταβάλλε−
ται πρόσθετη εισφορά ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί 
του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ. 
124/1993 (Α΄ 54), όπως ισχύει.

δ) Στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. κατα−
βάλλεται πρόσθετη εισφορά ύψους ένα τοις εκατό (1%) 
επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του 
π.δ. 126/1993 (Α΄ 54), όπως ισχύει.

15.α) Οι ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης 
του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων 
(Ε.Τ.Α.Α.) – Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργολη−
πτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.), Τοµέας Σύνταξης 
και Ασφάλισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τοµέας Ασφάλι−
σης Νοµικών (Τ.Α.Ν.) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση 
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο 
από 1.1.1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω 
Τοµείς ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, κατά την πρώτη 
υπαγωγή τους στην ασφάλιση των Τοµέων κατατάσ−
σονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, όπως αυτή 
προβλέπεται από το π.δ. 124/1993 (Α΄ 54) και την υποπε−
ρίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), το π.δ. 126/1993 (Α΄ 54) και το 
π.δ. 125/1993 (Α΄ 54), και µετατάσσονται στις επόµενες 
κατηγορίες ανά τριετία, και πάντα την 1η του έτους του 
επόµενου εκείνου στο οποίο συµπληρώθηκε η τριετία.

β) Για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου αυτής που συµπληρώνουν µέχρι 31.12.2011 τουλά−
χιστον τρία έτη ασφάλισης στους Τοµείς του κλάδου 

κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα 
Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), έχουν εφαρµογή τα προβλε−
πόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής.

γ) Τα προβλεπόµενα από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της πα−
ραγράφου αυτής, εφαρµόζονται και στους λοιπούς Τοµείς 
των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθέ−
νειας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων 
(Ε.Τ.Α.Α.), καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., 
και στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ..

16. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, µετά γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και γνώµη του Σ.Κ.Α., ρυθµίζεται κάθε αναγκαία ρύθµιση 
για την υλοποίηση των παραγράφων 14 και 15.

17. Ως ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των παραγρά−
φων 14 και 15 ορίζεται η 1.1.2012.

Άρθρο 45
Θέσπιση ετήσιου τέλους για τη λειτουργία χώρων
καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων

διασκέδασης, µε µουσική, άνω των 300 τ.µ. 

Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 3 του ν. 3730/ 
2008 (Α΄ 262), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε τα άρθρα 17 παρ. 6 και 32 περ. 6 του ν. 3868 (Α΄ 129) 
και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και 
στα κέντρα διασκέδασης µε ζωντανή µουσική εµβαδού 
άνω των 300 τ.µ. µπορούν να δηµιουργούνται χώροι κα−
πνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 
ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εµβαδού του καταστήµα−
τος. Για τη δηµιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετή−
σιο τέλος ποσού διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό 
µέτρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι 
ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώ−
ρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία 
είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο 
θέµα για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.» 

Άρθρο 46
Αναστολή πλειστηριασµών

1. Αναστέλλονται από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2011 οι πλειστηριασµοί, οι οποίοι επισπεύ−
δονται για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων 
που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των διακοσίων χιλιά−
δων (200.000) ευρώ από πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρείες 
παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαι−
τήσεων αυτών.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010, 
όπως ισχύει, η φράση «µέχρι την 30ή Ιουνίου 2011» αντι−
καθίσταται από τη φράση «µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 
2011» και στο τέλος της παραγράφου προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο: «Η διάταξη εφαρµόζεται για κάθε 
φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευ−
τικής ικανότητας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 47
Οργανισµός ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος 

(Ο.∆.Ι.Ε.)

1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 
(Α΄ 256) αντικαθίσταται ως εξής:
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 «1. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αµοι−
βαία στοιχήµατα µε εξαίρεση το πρόσθετο αµοιβαίο 
στοίχηµα (sweepstake) της παραγράφου 3 του άρθρου 
4 διανέµονται ως εξής:

 α) σε αυτούς που κερδίζουν, ποσοστό επί των ακαθα−
ρίστων εισπράξεων το οποίο ορίζεται ανά είδος στοι−
χήµατος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
«Ο.∆.Ι.Ε. Α.Ε.».

Ακολούθως, και επί του ποσού που αποµένει µετά 
τη διανοµή των υπό στοιχείο (α) κερδών του στοιχή−
µατος:

β) ποσοστό 25 % για έπαθλα ιπποδροµιών, και µε 
ανώτατο όριο που θα ορίζεται κατά ποσοστό επί του 
συνόλου των ακαθάριστων εισπράξεων µε κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και 
Τουρισµού κατόπιν εισηγήσεως της Ε.Ε.Ε.Π.. Επί στοι−
χήµατος που αφορά αλλοδαπές ιπποδροµίες ή ιππο−
δροµίες που διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, και 
εν γένει επί κάθε στοιχήµατος ή παιγνίου πλην αυτών 
των ηµεδαπών ιπποδροµιών, το ποσοστό αυτό αποδίδε−
ται απευθείας στο λογαριασµό επάθλων της Φιλίππου 
Ενώσεως Ελλάδος,

γ) ποσοστό 0,625% στη Φίλιππο Ένωση,
δ) ποσοστό 2,5% στα ακόλουθα ασφαλιστικά ταµεία, 

που κατανέµεται αντίστοιχα ως εξής: προς τον Ο.Α.Ε.Ε. 
ποσοστό 1,05%, προς το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό 0,825% και 
προς το ΤΑ.Π.Ι.Τ. ποσοστό 0,625%.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«2. Οµοίως ο Ο.∆.Ι.Ε. για τη βελτίωση των συνθηκών 
διεξαγωγής του αµοιβαίου Ιπποδροµιακού Στοιχήµατος 
και τη διασφάλιση των Φιλίππων, µπορεί, µε αιτιολο−
γηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου και 
ύστερα από έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Του−
ρισµού, να επιχορηγεί τους ιδιοκτήτες δροµώνων ίππων 
κατά συνολικό ποσοστό µέχρι ένα τοις εκατό (1%) επί 
των ακαθάριστων εισπράξεων των αµοιβαίων στοιχηµά−
των που διεξάγονται από τον Οργανισµό, εκτός από το 
πρόσθετο αµοιβαίο στοίχηµα (sweepstake), για την αντι−
µετώπιση έκτακτων δαπανών συντήρησης των ίππων 
αυτών. Η επιχορήγηση αυτή θα είναι δυνατή, εφόσον 
η προηγούµενη εταιρική χρήση υπήρξε κερδοφόρα και 
δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό το δέκα τοις 
εκατό (10%) των κερδών αυτής. Η επιχορήγηση θα δια−
νέµεται µέσα στην επόµενη από την κερδοφόρα χρήση 
και το µισό ποσό αυτής θα διανέµεται υποχρεωτικά 
στους προπονητές, αναβάτες και σταβλίτες, µε βάση 
συντελεστές που θα ορίζονται εκάστοτε µε αποφάσεις 
του ∆.Σ. της Ο.∆.Ι.Ε. Α.Ε..»

3. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 598/ 
1968 αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Σκοπός του Οργανισµού είναι η άσκηση των ακό−
λουθων δραστηριοτήτων:

α) Η οργάνωση και διεξαγωγή κατ’ αποκλειστικότητα 
ιπποδροµιών στη χώρα, καθώς και η διοργάνωση για 
λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου αµοιβαίων σε σχέ−
ση µε τις Ιπποδροµίες στοιχηµάτων, λαχειοφόρων ή µη, 
εντός και εκτός του χώρου των Ιπποδροµιών.

β) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις ιπ−
ποδροµίες και τα ιπποδροµιακά στοιχήµατα σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της διορ−
γάνωσης, διεξαγωγής και εκµετάλλευσης αµοιβαίων 
στοιχηµάτων για αλλοδαπές ιπποδροµίες ή της συµ−

µετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκµετάλλευση 
αλλοδαπών αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών.

γ) Η µε κάθε νόµιµο τρόπο εκµετάλλευση και εµπορική 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των εγκατα−
στάσεών του.

δ) Η εγκατάσταση και εκµετάλλευση τεχνικών – ψυχα−
γωγικών ή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα στις 
εγκαταστάσεις του και µέσω του δικτύου του, καθώς 
και η διεξαγωγή αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδρο−
µιών που διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον 
επιτρέπεται και σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν 
τη λειτουργία τους.»

4.Το στοιχείο (ε) της παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 
598/1968 αντικαθίσταται ως εξής:

«(ε) ιδρύει στην Ελληνική Επικράτεια πρακτορεία δι−
ενέργειας των αµοιβαίων στοιχηµάτων και παιγνίων 
του».

5. Η διάταξη του άρθρου 13 του α.ν. 598/1968 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«Με κανονισµούς που καταρτίζονται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Οργανισµού και εγκρίνονται µε απόφα−
ση του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να ρυθµίζονται: 
α) η οργάνωση και λειτουργία των αµοιβαίων στοιχη−
µάτων της Ο.∆.Ι.Ε. Α.Ε. και β) η σύσταση πρακτορείων 
στοιχηµάτων και παιγνίων της Ο.∆.Ι.Ε. Α.Ε. και τα της 
λειτουργίας αυτών.»

Άρθρο 48
Ειδικές ∆ιατάξεις Γενικής Γραµµατείας

Επικοινωνίας − Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης

1.α) Το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 49 του ν. 3801/2009 (Α΄ 
163) και ισχύει, και το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3021/ 2002 
(Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 παρ. 8 
του ν. 3444/2006 (Α΄ 46) και ισχύει, καταργούνται. 

β) Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις 
καταργούµενες µε την προηγούµενη υποπαράγραφο 
διατάξεις, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος να προ−
σκοµίσουν στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γενική 
Γραµµατεία Ενηµέρωσης όλα τα απαραίτητα από το 
νόµο δικαιολογητικά για την καταβολή του ποσού της 
δηµόσιας επιχορήγησης. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε 
αεροπορική µεταφορά που πραγµατοποιήθηκε µέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 

2. Η παράγραφος 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 
αντικαθίσταται ως εξής:

«15α. Στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 4 του 
άρθρου 68 του ν. 2065/1992, όπως ισχύει, εµπίπτουν: 

αα. οι ηµερήσιες εφηµερίδες, οι οποίες περιλαµβάνο−
νται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, 

ββ. οι εβδοµαδιαίες εφηµερίδες, οι οποίες περιλαµβά−
νονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από 
την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, 

γγ. άλλες εφηµερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των 
οποίων είναι µέλη της Ένωσης ∆ηµοσιογράφων Ιδιοκτη−
τών Περιοδικού Τύπου ή δύνανται να γίνουν µέλη της.

β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στην αρµοδιότητα 
του οποίου υπάγεται η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – 
Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και του Υπουργού Οι−
κονοµικών καθορίζεται το ειδικό τιµολόγιο διακίνησης 
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του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου των εκδοτών για 
καθεµία από τις παραπάνω κατηγορίες, κατ’ ανάλογη 
εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 
2065/ 1992, όπως αυτή ισχύει. Με την ίδια απόφαση, 
καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός των φύλλων κάθε έκ−
δοσης που δύνανται να διακινούνται ταχυδροµικά µε 
το µειωµένο αυτό τιµολόγιο.

γ. Με απόφαση του Υπουργού στην αρµοδιότητα του 
οποίου υπάγεται η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γε−
νική Γραµµατεία Ενηµέρωσης καθορίζονται τα απαιτού−
µενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εκδοτών στο 
ειδικό τιµολόγιο, καθώς και κάθε περαιτέρω αναγκαία 
λεπτοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου.

δ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου 
αρχίζει την 1η Αυγούστου 2011.»

3.α) Από τη δηµοσίευση του παρόντος ο ν. 583/1977 
περί «Τηλεπικοινωνιακών απαλλαγών Τύπου», όπως ισχύ−
ει, καταργείται.

β) Για τηλεφωνικούς λογαριασµούς, οι οποίοι αφορούν 
σε περίοδο έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, 
ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 
1, 2 και 3 του καταργούµενου νόµου, εφόσον προσκο−
µιστούν στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γενική 
Γραµµατεία Ενηµέρωσης τα απαιτούµενα δικαιολογη−
τικά εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση των 
λογαριασµών. 

Άρθρο 49

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 283 του 
ν. 3852/2010 (Α’87) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτε−
ρικών συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαρια−
σµός του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στον οποίο περιέρχονται 
τα αδιάθετα µέχρι 30.6.2011 χρηµατικά ποσά µε τους 
τυχόν τόκους που προέρχονται από τους πόρους κάθε 
πηγής των συσταθέντων δυνάµει του άρθρου 53 του 
ν. 2218/1994 (Α’90) Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης, 
καθώς και από τις µεταβιβαζόµενες σε αυτά κάθε φορά 
πιστώσεις προς διαχείριση στο πλαίσιο υλοποίησης 
των σκοπών και αρµοδιοτήτων τους και συγκεκριµένα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 και 
της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2218/1994, του άρθρου 
8 του ν. 3208/2003 (Α’ 303) και της παρ. 3 του άρθρου 
9 του ν. 2647/1998 (Α’ 237), όπως ισχύουν. Στα ποσά 
του προηγούµενου εδαφίου δεν συµπεριλαµβάνονται οι 
δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα των Περιφερειακών 
Ταµείων Ανάπτυξης που καλύπτονται από αυτά µέχρι 
30.6.2011. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3697/2008 
(Α’ 154) δεν εφαρµόζονται στον ως άνω λογαριασµό. Με 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών 

κατανέµονται τα ποσά που περιέρχονται στο λογα−
ριασµό του προηγούµενου εδαφίου στις Αποκεντρω−
µένες ∆ιοικήσεις και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, πλην 
των ποσών που διαχειρίζονται τα Περιφερειακά Ταµεία 
Ανάπτυξης δυνάµει του άρθρου 8 του ν. 3208/2003, τα 
οποία κατανέµονται στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 
µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Τα χρηµατικά 
ποσά των πιστώσεων του άρθρου 8 του ν. 3208/2003, 
τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2647/1998 
όπως ισχύει, καθώς και έσοδα από κάθε άλλη πηγή που 
θα περιέλθουν στο λογαριασµό αυτό µετά την 1.7.2011 
διατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού στις Αποκε−
ντρωµένες ∆ιοικήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζεται ο τρόπος 
λειτουργίας του λογαριασµού και κάθε άλλο αναγκαίο 
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσί−
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους. 

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ∆. ΡΕΠΠΑΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Α. ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011
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ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 17. ǱʌȠȥȘ ʌȡȠȢ ȃ ĲȘȢ ȞȩĲȚĮȢ ʌȪȜȘȢ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İĳĮȡȝȠȖȒȢ 
Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ Ĭ13 

 
 
ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 18. ǱʌȠȥȘ ʌȡȠȢ Ǻ ĲȘȢ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ Ĭ13 
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ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 19. ǱʌȠȥȘ ʌȡȠȢ Ǻǹ ʌĮȡĮțİȓȝİȞȘȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȠȚțȓĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ 
șȑıȘ Ĭ13  

 
 
ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 20. ǱʌȠȥȘ ʌȡȠȢ ȃǹ ĲȘȢ İʌĮȡȤȚĮțȒȢ ȠįȠȪ ǻĮıȚȐȢ-ȀȠȡĮțȚȐȞĮȢ ʌȠȣ 
įȚȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠ ȞȩĲȚȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ Ĭ14  
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ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 21. ǱʌȠȥȘ ʌȡȠȢ ǻ ĲȘȢ İʌĮȡȤȚĮțȒȢ ȠįȠȪ ǻĮıȚȐȢ-ȀȠȡĮțȚȐȞĮȢ ʌȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ 
ıĲȠ ȞȩĲȚȠ ȐțȡȠ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ Ĭ14 

 
 
ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 22. ǱʌȠȥȘ ʌȡȠȢ ȃǻ ĲȠȣ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ȠįȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ İȞĲȩȢ 
ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ Ĭ15 
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ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 23. ǱʌȠȥȘ ʌȡȠȢ ǻ ĲȦȞ țĲȚıȝȐĲȦȞ (Castellino) ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮȤȦȡȘșİȓ 
ıĲȘȞ ǼșȞȚțȒ ȆȚȞĮțȠșȒțȘ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ Ĭ16  

 
 
ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 24. ǱʌȠȥȘ ĲȘȢ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ Ĭ17 
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ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 25. ǱʌȠȥȘ ĲȘȢ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ Ĭ18 

 
 

ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 26. ǱʌȠȥȘ ʌȡȠȢ ȃ, Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ Ĭ19, ĲȠȣ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ ȝȠȞȠʌĮĲȚȠȪ ʌȠȣ 
ȠįȘȖİȓ ıĲȠȞ ȞȩĲȚȠ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ 

 
 
 



ȈĲȡĮĲȘȖȚțȒ ȂİȜȑĲȘ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǼʌȚʌĲȫıİȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ǼȚįȚțȩ ȈȤȑįȚȠ ȋȦȡȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ǻȘȝȠıȓȦȞ 
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ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 27. ǱʌȠȥȘ ĲȠȣ ȟȑĳȦĲȠȣ ʌȠȣ ĮʌĮȞĲȐĲĮȚ ıĲȘȞ șȑıȘ Ĭ20 

 
 
ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 28. ǱʌȠȥȘ ĲȠȣ ȟȑĳȦĲȠȣ ʌȠȣ ĮʌĮȞĲȐĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ Ĭ21  
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ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 29. ǱʌȠȥȘ ʌȡȠȢ Ǻ ĲȘȢ țȣȡȓĮȢ İȚıȩįȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ İĳĮȡȝȠȖȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ 
șȑıȘ Ĭ22 

 
 

ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ 30. ǱʌȠȥȘ ʌȡȠȢ ȃ ĲȠȣ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ țĲȓıȝĮĲȠȢ ǿ Įʌȩ ĲȘȞ șȑıȘ Ĭ23 

 



 

 

 

ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ ȋĮȡĲȫȞ țĮȚ ȈȤİįȓȦȞ 

 

ǹȇǿĬȂȅȈ 
ȈȋǼǻǿȅȊ ȉǿȉȁȅȈ ȀȁǿȂǹȀǹ 

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȓ ȋȐȡĲİȢ 

1.  ȋȐȡĲȘȢ ȆȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȠȪ 1:50.000 

2.  īİȦȜȠȖȚțȩȢ ȋȐȡĲȘȢ ǻȘȝȠĲȚțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ 
ĭĮȚȐțȦȞ 1:50.000 

3.  ǼįĮĳȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȐȡĲȘȢ ǻȘȝȠĲȚțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ 
ĭĮȚȐțȦȞ  1:50.000 

4.  ȋȐȡĲȘȢ ȆȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȦȞ țĮȚ ȅȚțȠȜȠȖȚțȐ 
ǼȣĮȓıșȘĲȦȞ ȆİȡȚȠȤȫȞ ıĲȘȞ ȆİȡȚȠȤȒȢ ȝİȜȑĲȘȢ 1:50.000 

5.  ȋȐȡĲȘȢ  țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȐȜȣȥȘȢ țĮȚ ȤȡȒıİȦȞ ȖȘȢ 
ʌİȡȚȠȤȒȢ ȝİȜȑĲȘȢ 1:50.000 

ȉİȤȞȚțȐ ȈȤȑįȚĮ 

6.  ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ ǻȚȐȖȡĮȝȝĮ  1:1000 

7.  ǼȚįȚțȩ ȈȤȑįȚȠ ȋȦȡȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ǻȘȝȠıȓȦȞ 
ǹțȚȞȒĲȦȞ (Ǽ.Ȉ.ȋ.ǹ.ǻ.ǹ.)  1:1000 

 
















