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Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012-2015. 
ΦΕΚ Α’152/01.07.2011 
 
Άρθρο 1: Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία - Έδρα – Διάρκεια. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει 
αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής 
περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων «Ν.Π.Δ.Δ. ή» των 
δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, 
άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 5, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις 
πλήρους διαφάνειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα 
περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες 
διατάξεις. 
2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του 
δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του 
επόμενου άρθρου. 
3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα 
με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των 
οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται 
σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ 
ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που 
ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις 
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. «Στο μέτρο που το ΤΑΙΠΕΔ κριθεί ότι αποτελεί 
Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, οι διατάξεις του ν. 4270/2014, και τα κατ' 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις 
αναφορικά με την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται, μόνο ως προς 
την υποβολή: α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του 
κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά), γ) μηνιαίων μισθολογικών 
στοιχείων (απολογιστικά) και δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων 
(απολογιστικά σε μηνιαία βάση, ετήσια μεγέθη).» Οι ανωτέρω εξαιρούνται από κάθε 
άλλη διάταξη που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα που έχουν ταξινομηθεί ως φορείς 
Γενικής Κυβέρνησης. 
4. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 
5. Το Ταμείο εδρεύει σε δήμο του Νομού Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το 
Καταστατικό του. 



6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου. «Δυνάμει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου του 
Ταμείου η διάρκειά του μπορεί να παραταθεί, εάν ο σκοπός του δεν έχει επιτευχθεί». 
 
Άρθρο 2: Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων. 
1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου είναι τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, 
διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο από 
το Ελληνικό Δημόσιο. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις. Η 
πρώτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε ένα (1) μήνα 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η δεύτερη δόση, ποσού 10.000.000 
ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2011 και η τρίτη δόση, 
ποσού 10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2011. 
2. Οι μετοχές του Ταμείου είναι αμεταβίβαστες. 
«3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου του Ταμείου το 
μετοχικό του κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μέσω της έκδοσης ονομαστικών μετοχών 
τις οποίες αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και 
Περιουσίας Α.Ε.» 
4. Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα: 
α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που περιλαμβάνονται 
στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995 (Α' 247), 
«καθώς και κάθε επόμενου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
που εκδίδεται δυνάμει του εν λόγω άρθρου.» 
β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα «, εμπράγματα δικαιώματα,» δικαιώματα 
διαχείρισης και εκμετάλλευσης, "αποκλειστικής ή μη", κεκτημένα οικονομικά 
συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και 
εκμετάλλευσης υποδομών, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα 
Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012 - 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995 « καθώς και κάθε επόμενου 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής που εκδίδεται δυνάμει του 
εν λόγω άρθρου», « ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή 
σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, 
άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.». 
γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012 - 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995 «καθώς και κάθε 
επόμενου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής που εκδίδεται 
δυνάμει του εν λόγω άρθρου», « ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, 
σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ 
ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.». 
5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα ακίνητα που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου 
μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται 
στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α' 212). «Με όμοια απόφαση μπορεί να 



εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών ή άλλο μέλος της Δ.Ε.Α.Α. να προβαίνει 
στις αναγκαίες δικαιοπραξίες ή υλικές πράξεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
μεταβίβαση.» Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται και να 
περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του 
προηγούμενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε μία από τις 
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων της προηγούμενης 
παραγράφου. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του 
επί αυτών από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων και προκειμένου για τη 
μεταβίβαση στο Ταμείο της κυριότητας, νομής και κατοχής ακινήτων, στη Δ.Ε.Α.Α. 
συμμετέχει αντί του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Υπουργός 
στη διαχειριστική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται 
και περιέρχεται στο Ταμείο. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο 
διενεργείται με βάση τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995 και σε χρόνο που επιτρέπει την 
αξιοποίησή τους σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 10. «Επίσης το Ταμείο μπορεί να εισηγείται στον 
Υπουργό Οικονομικών και στον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό νομοθετικές ρυθμίσεις 
προς το σκοπό επιτάχυνσης και βελτιστοποίησης του έργου του Ταμείου, 
αιτιολογώντας αυτές ειδικά και εμπεριστατωμένα.» 
6. "Μετά" από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της 
Δ.Ε.Α.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 5 για τη μεταβίβαση και περιέλευση στο 
Ταμείο της κυριότητας ή άλλου εμπράγματος δικαιώματος επί ακινήτου, εκδίδεται 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, στην οποία περιλαμβάνονται η 
ταυτότητα του ακινήτου και το δικαίωμα του Ταμείου επ' αυτού, με μνεία της 
απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. για τη μεταβίβαση του δικαιώματος αυτού στο Ταμείο.». «Η 
απόφαση καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της 
περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου αυτό 
λειτουργεί.» 
7. Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί 
στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ' οιονδήποτε τρόπο. Από τη μεταβίβαση 
του πράγματος ή την παραχώρηση του δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμενος 
κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του 
δικαιώματος, ως εκ του νόμου εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή, υποχρεούται 
να το διατηρεί κατάλληλο για τον προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που 
δίνονται εγγράφως σε αυτόν από το Ταμείο και εξακολουθεί να βαρύνεται με τις 
δαπάνες που προκύπτουν  από τη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του 
δικαιώματος. «Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντολής του Α.Κ., με 
εξαίρεση τα άρθρα 719, 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα.» Η εντολή λύνεται με την 
αξιοποίηση του πράγματος ή του δικαιώματος από το Ταμείο, μπορεί δε να 
ανακαλείται ή να τροποποιείται ελεύθερα οποτεδήποτε, με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου, η οποία ισχύει από την κοινοποίησή της στον εντολοδόχο. 
(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΔΑΦΙΑ) 
8. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ). 
9. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο 
Ταμείο ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή 



έμμεσα, στο Ταμείο, μπορεί να καταγγέλλονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου ή της εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η 
καταγγελία επιφέρει τη λύση της μίσθωσης ή τη λήξη της παραχώρησης δύο (2) 
μήνες από την 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. 
«Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων 
το Ταμείο έχει δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, 
δυνάμει σχετικών αποφάσεων της ΔΕΑΑ που εκδίδονται κατά την παρ. 2 του άρθρου 
5. Αν ο μισθωτής ή παραχωρησιούχος του οποίου η συμβατική σχέση έχει 
καταγγελθεί αρνείται την απόδοση της κατοχής, μπορεί να ζητηθεί η απόδοσή της 
κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1539/1938. Η σχετική αίτηση 
προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών υποβάλλεται είτε από το Ταμείο είτε από τον 
προηγούμενο, κατά την έννοια της παραγράφου 7, δικαιούχο του περιουσιακού 
στοιχείου. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων, ο 
Εισαγγελέας Πρωτοδικών διατάσσει την απόδοση στον προηγούμενο δικαιούχο, 
καθώς και χρηματική ποινή έως χίλια (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης 
απόδοσης του ακινήτου ή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για κάθε μελλοντική 
αμφισβήτηση ή διατάραξης της κατοχής. Για τις ανάγκες εφαρμογής της διαδικασίας 
ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, το Ταμείο και ο προηγούμενος δικαιούχος 
θεωρούνται κάτοχοι και νομείς μετά την παρέλευση της προθεσμίας του δευτέρου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής 
ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση. 
Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία τα 
περιουσιακά στοιχεία, επί των οποίων το Ταμείο έχει δικαίωμα παραχώρησης της 
χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κατέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, 
αυθαίρετα. Εκατέρωθεν συμβατικές ή αδικοπρακτικές αξιώσεις λόγω της κατοχής 
των πιο πάνω ακινήτων, δεν κωλύουν τη διαδικασία αποβολής κατά τα ανωτέρω, 
ούτε η άσκησή τους αποτελεί λόγο αναστολής αυτής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1539/1938, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από 
τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου.» 
«Ειδικά στην περίπτωση λιμένων ή τουριστικών λιμένων ο παραχωρησιούχος 
υπεισέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των αντισυμβαλλομένων 
και ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμβατικών όρων που αποκλείουν ή περιορίζουν την 
υπεισέλευση αυτή, στα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις ισχύουσες συμβάσεις που αφορούν στη λειτουργία των λιμένων ή τουριστικών 
λιμένων, καθώς και στα κινητά και ακίνητα εντός της χερσαίας ή θαλάσσιας ζώνης 
αυτών που σχετίζονται με τη λειτουργία τους. Για το αντιτάξιμο της υπεισέλευσης 
αυτής έναντι τρίτων, δεν απαιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή τους. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 86/1979 οι ανωτέρω συμβάσεις δύνανται να 
καταγγέλλονται από τον παραχωρησιούχο με επίδοση από δικαστικό επιμελητή 
προειδοποίησης δύο μηνών ή συντομότερης, όταν προβλέπεται τέτοια από το νόμο ή 
έχει συμβατικά μεταξύ των εν λόγω μερών συμφωνηθεί. Ο αντισυμβαλλόμενος για 
την πρόωρη καταγγελία της σύμβασης έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως 
έναντι μόνο του Δημοσίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) μηνιαία 
μισθώματα ή το 1/4 του ετήσιου συμβατικού ανταλλάγματος.» 
10. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου και των εταιρειών των οποίων το μετοχικό 
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο αξιοποιούνται 
σύμφωνα με επιχειρησιακό πρόγραμμα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης - 



Ε.Π.Α.), που περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για την κατάρτιση του Ε.Π.Α., 
λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995. 
11. α. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5, καθώς και η μεταγραφή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ταμείου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, 
τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που 
προκύπτει από τη δραστηριότητα του Ταμείου, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, 
του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του 
Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, 
δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή 
ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών. «Οι 
διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και των παραγράφων 1 και 3 έως και 6 
του άρθρου 10 του ν. 3049/2002 (Α' 212) εφαρμόζονται και για τις δικαιοπραξίες που 
καταρτίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.» «Για 
τους σκοπούς της μεταβίβασης και περιέλευσης στο Ταμείο της κυριότητας ή άλλου 
εμπράγματος δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου επί των ακινήτων της 
παραγράφου 4, τα Υποθηκοφυλακεία της περιφέρειας του ακινήτου ή τα οικεία 
Κτηματολογικά Γραφεία, όπου αυτά λειτουργούν, οφείλουν να χορηγούν ατελώς 
πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων, καθώς και πιστοποιητικά, 
αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και 
γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο, για τα εγγραπτέα δικαιώματα 
του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως που δύναται να υποβάλει, το 
Ταμείο είτε το ίδιο είτε δια της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), 
ιδίως στις περιπτώσεις των προς μεταβίβαση στο Ταμείο ακινήτων, τα οποία εκ του 
νόμου υπάγονται στη διοίκηση και διαχείριση της τελευταίας, χωρίς υποχρέωση 
καταβολής πάγιων τελών ή αναλογικών δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, καθώς και 
τελών και λοιπών δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998, 
ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 
«β. Κατ' εξαίρεση για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και εγγράφων που 
καταρτίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου και 
εφόσον το Ταμείο είναι συμβαλλόμενο είτε για τον εαυτό του ατομικά είτε ως 
εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου, καταβάλλονται στους συμβολαιογράφους τα 
μειωμένα δικαιώματα του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3156/2003 (Α' 157).» 
«γ. Για τη μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων των 
ανωτέρω δικαιοπραξιών της περίπτωση β' καταβάλλονται στους μεν έμμισθους 
υποθηκοφύλακες μόνο πάγια δικαιώματα εκατό (100) ευρώ, στους δε άμισθους 
υποθηκοφύλακες τα δικαιώματα αυτά περιορίζονται στο 1/20 των επιβαλλομένων 
από τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να υπερβούν το ποσό των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (2.500) ευρώ, εφόσον υπολογίζονται αναλογικά ή το ποσό των 
διακοσίων (200) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης 
επιβάρυνσης ή τέλους. Το ίδιο ισχύει και για την καταχώρηση των δικαιοπραξιών της 
περίπτωση β' στα κτηματολογικά φύλλα των οικείων κτηματολογικών γραφείων. Σε 
περίπτωση που εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 325/1976, όπως 
ισχύει, (Α' 125), τα παραπάνω δικαιώματα υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων 
κτηματολογικών γραφείων περιορίζονται στο ύψος που αναφέρει η εν λόγω διάταξη. 



Μη συμμόρφωση με την παρούσα από υποθηκοφύλακες ή προϊσταμένους 
κτηματολογικών γραφείων, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων, συνιστά παράβαση 
καθήκοντος, κατ' άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. Το εν λόγω αδίκημα τελείται με 
την άρνηση της μεταγραφής ή καταχώρισης και διαρκεί έως την οριστική μεταγραφή 
ή καταχώριση από τον αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού 
γραφείου.» 
12. Από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή 
του Ταμείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν δικαιώματά του επί του 
περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά 
δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι μόνον του Δημοσίου, με την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στις παραγράφους 8 και 9. «Τα ανωτέρω εδάφια ισχύουν αναλόγως και 
στην περίπτωση μεταβίβασης στο Ταμείο του δικαιώματος παραχώρησης χρήσης, 
διαχείρισης και εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.» 
13. Το Ταμείο και οι εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ 
ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, απολαμβάνουν όλων των διοικητικών, 
οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού, δικαίου 
προνομίων και ατελειών του Δημοσίου και για την προσωρινή ρύθμιση των διαφορών 
που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων τους έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. της 22.4/16.5/1926 και του άρθρου 22 
του α.ν. 1539/1938 (Α' 488). 
"14. Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του 
στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξη του, σε 
πίστωση του ειδικού λογαριασμού της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α' 71) 
με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους», αφού αφαιρεθούν λειτουργικά έξοδα και 
διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση των περιουσιακών του 
στοιχείων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ' 
εξουσιοδότηση της παραγράφου 16, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 
αποπληρωμή του δημόσιου χρέους." 
15. Το τίμημα που προέρχεται από την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου που 
μεταβιβάζεται στο Ταμείο από δημόσια επιχείρηση, καθώς και το τίμημα που 
εισπράττει εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή 
έμμεσα, στο Ταμείο, μεταφέρεται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την είσπραξή του 
στον ειδικό λογαριασμό της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα 
ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της επόμενης 
παραγράφου. 
"16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του 
Ταμείου και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, 
καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος προσδιορισμού και λογιστικής αποτύπωσης των 
λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίμημα 
σύμφωνα με την παράγραφο 14, ο ειδικότερος τρόπος λογιστικής αποτύπωσης των 
εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία 
μεταφοράς του τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό, η ειδικότερη διαδικασία και ο 
τρόπος μεταφοράς του τιμήματος, όταν αυτό προέρχεται από αξιοποίηση 
περιουσιακού στοιχείου δημόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό 
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο και κάθε αναγκαίο 
θέμα για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων παραγράφων. Με την ίδια απόφαση 



δύναται, επίσης, να καθορίζεται το ανώτερο ποσοστό επί του εισπραχθέντος 
τιμήματος, κατά το οποίο αφαιρούνται δαπάνες για έργα που η ολοκλήρωσή τους δεν 
κατέστη εφικτή ή για έργα που είναι ακόμα σε εξέλιξη, η ειδικότερη διαδικασία 
τεκμηρίωσης για τη συνδρομή των ανωτέρω περιστάσεων και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια." 
17. Έσοδα του Ταμείου είναι: 
α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται 
και περιέρχονται σε αυτό. β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις 
των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του. «γ. 
Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις 
ανάγκες του και τις ανάγκες παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων που 
συνάπτει το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 5.» δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 
18. Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για: 
α) Την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. 
β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του. 
γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων. 
δ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του 
σκοπού του. 
«Κατ' εξαίρεση, τα έσοδα από μερίσματα επί των κερδών της εκάστοτε τελευταίας 
χρήσεως δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που εισπράττει το Ταμείο, 
αποτελούν έσοδα του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, μέχρι την αξιοποίηση 
των μετοχών των παραπάνω επιχειρήσεων και οργανισμών, και μεταφέρονται, το 
αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξη τους, σε πίστωση του 
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 242703/7 ««Εσοδα Δημοσίου εξ 
εισπράξεων μερισματαποδείξεων του Δημοσίου». Τα μερίσματα που τυχόν 
διανέμονται από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, καθώς και το προϊόν τυχόν 
μείωσης μετοχικού κεφαλαίου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που 
εισπράττει το Ταμείο αποδίδονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 14 
στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α'71) με 
την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.» 
 
Άρθρο 3: Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Διαχείριση – Καταστατικό. 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου είναι "πενταμελές" και ορίζεται με 
απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται 
για ίσο χρονικό διάστημα. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΩΣ ΜΗ 
ΙΣΧΥΟΝ). Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της 
θητείας του, διορίζεται νέο μέλος για το χρόνο της θητείας που απομένει. 
«Προσωρινά και μέχρι το διορισμό νέου μέλους εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 18 
του κ.ν. 2190/ 1920.». Παραλείπεται εδάφιο. 
2. ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΝ.  
Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ταμείου. Αν ανανεωθεί η θητεία των μελών που σύμφωνα με τα προηγούμενα 



εδάφια διορίστηκαν για περιορισμένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία 
τριών (3) ετών. 
3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, 
επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, με υψηλό 
επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και 
αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή 
στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 
«Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν 
παραβούν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 13, 14, και 16 του παρόντος άρθρου, β) 
εάν με τις πράξεις ή παραλείψεις τους παρεμποδίζουν τη λειτουργία του Ταμείου 
ώστε να προκαλείται αδικαιολόγητη διακοπή των εργασιών του ή να διακυβεύεται η 
επίτευξη των στόχων του. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την παύση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου, γ) αν εκδοθεί για το οικείο πρόσωπο αμετάκλητο 
παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση 
δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3528/2007 (Α' 26), δ) αν, μετά το διορισμό τους, κηρυχθούν σε πτώχευση.» 
4. Με το Καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ότι ένα (1) μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι εκτελεστικό και να καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντά του. 
5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει τις συμβάσεις και εκπροσωπεί, δικαστικά και 
εξώδικα, το Ταμείο. Ο Πρόεδρος 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 Δ.Σ.. «Αν κενωθεί η θέση 
του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες του Προέδρου για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 
μήνες.» 
6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ταμείου, διευθύνει 
το έργο του και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια του 
Καταστατικού και των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του, προς αντιμετώπιση 
των καθημερινών θεμάτων διοίκησης του Ταμείου. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες του 
ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου: α) Επιμελείται και συντονίζει 
την υλοποίηση του Ε.Π.Α.. 
β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που 
απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Ταμείου και για την 
κατάστρωση του σχεδιασμού της δράσης του. γ) Καταρτίζει και υπογράφει 
συμβάσεις με αντικείμενο μέχρι το ποσό που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
ε) «Προσλαμβάνει και» αποφασίζει για τα θέματα του προσωπικού του Ταμείου, 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Προσωπικού. στ) Λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, 
προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, την κατάρτιση των αναγκαίων, 
κατά την κρίση του, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του. 



«Αν κενωθεί η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 
προσωρινά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου για 
περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.» 
7. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση του 
Ταμείου, στην αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων και γενικά 
στην πραγμάτωση του σκοπού του, με εξαίρεση τα θέματα που σύμφωνα με τις 
προηγούμενες διατάξεις ανήκουν στις αρμοδιότητες του Προέδρου ή του 
Διευθύνοντος Συμβούλου και τα θέματα επί των οποίων η αποκλειστική αρμοδιότητα 
ανήκει, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή του Καταστατικού, στη 
γενική συνέλευση του μετόχου. 
8. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα. 
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εγκρίνεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 
Καταστατικό του Ταμείου, με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα που προβλέπονται 
από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία, που δεν ρυθμίζονται από τις 
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Το Καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο 
Ανώνυμων Εταιρειών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. «Το Καταστατικό 
μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου 
του Ταμείου.» 
10. Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου και ο ετήσιος ισολογισμός 
και απολογισμός του κατατίθενται, ελεγμένοι από ορκωτούς ελεγκτές, από τον 
Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή και συζητούνται στην Επιτροπή του άρθρου 49Α 
του Κανονισμού της Βουλής. Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου 
και ο ετήσιος ισολογισμός και απολογισμός του εγκρίνονται από τη Γενική 
Συνέλευση του μετόχου του Ταμείου, η οποία απαλλάσσει το Δ.Σ. και τους ελεγκτές 
από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του κ.ν. 
2190/1920. «Το Ταμείο συντάσσει, επίσης, τριμηνιαίες αναφορές επί των 
δραστηριοτήτων και των οικονομικών καταστάσεών του, που περιλαμβάνουν 
αναλυτική κατάσταση του συνόλου των εσόδων και καταστάσεις ταμειακών ροών 
και οικονομικής θέσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του εντός 60 ημερών από το 
τέλος κάθε τριμήνου.» «Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 
4111/2013 (Α' 18) δεν εφαρμόζονται για το Ταμείο. Οι διατάξεις του ν. 2362/1995 
(Α'247), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις αναφορικά με την 
υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται στο Ταμείο μόνο ως προς την 
υποβολή: α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά 
τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης 
προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά), γ) μηνιαίων μισθολογικών 
στοιχείων (απολογιστικά) και 
δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά σε μηνιαία βάση, ετήσια 
μεγέθη).» 
11. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου παρίστανται ως 
παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύο (2) εκπρόσωποι που προτείνονται από τα 
κράτη - μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι 
ενημερώνονται πλήρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μπορούν να 
ζητούν εγγράφως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε πληροφορία επί θεμάτων που 



αφορούν τη λειτουργία του Ταμείου, το οποίο υποχρεούται να τις παρέχει χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση. Οι εκπρόσωποι υπέχουν υποχρεώσεις εχεμύθειας, σύμφωνα με 
τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας, απορρήτου και σύγκρουσης συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο 
δεν ισχύουν ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
12. α. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα. 
«β. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους να διέπονται από το ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό 
καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης 
στο οποίο υπάγονταν αμέσως πριν το διορισμό τους, θεωρούμενοι για την ασφάλισή 
τους ως έμμισθοι, ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος υπάγονται στην ασφάλιση του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ισχύς της οποίας μπορεί να ανατρέχει στην 
ημερομηνία διορισμού των άνω μελών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την παρακράτηση και καταβολή των σχετικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, 
απαλλασσόμενων από πρόσθετα τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές 
επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εντός έξι μηνών από την έκδοση της άνω 
απόφασης.» 
13.-16. Παραλείπονται ως μη ισχύουσες. 
17. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα. 
 
Άρθρο 4: Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων. 
1. Στο Ταμείο συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.). Το Σ.Ε. 
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, για θητεία τριών (3) 
ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Τα μέλη του Σ.Ε. είναι 
πρόσωπα εγνωσμένου διεθνούς κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους 
κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό 
τομέα. Τρία (3) από τα επτά (7) μέλη του Σ.Ε. υποδεικνύονται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ταμείου για τοποθέτηση, από τους εκπροσώπους που προβλέπονται 
στην παράγραφο 11 του άρθρου 3. 
2. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί υποχρεωτικά: 
α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 και στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 5. β) Στις συμβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση 
περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο 
ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, καθώς και στις συμβάσεις που 
είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, εφόσον για τις 
τελευταίες απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και 
παραλείπεται ως μη ισχύον. 
3. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί μέσα σε εύλογη προθεσμία που 
τάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 
έκδοση της οποίας προβλέπεται η προηγούμενη υποχρεωτική γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναι απολύτως άκυρη, αν εκδοθεί χωρίς τη 
γνωμοδότηση αυτή. 



4. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μπορεί να εισηγείται προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ταμείου τη λήψη μέτρων που κρίνει κατάλληλα για την επίτευξη των 
σκοπών του Ταμείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στο Σ.Ε. κάθε στοιχείο ή 
πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής του. 
 
Άρθρο 5: Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. 
1. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου διενεργείται με κάθε 
πρόσφορο τρόπο και κατά προτίμηση, με: α) Πώληση. 
"β) Σύσταση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων 
δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί δικαιώματος 
οποιασδήποτε φύσης". "γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων 
οποιασδήποτε φύσης επί αυτών.". δ) Εκμίσθωση. 
ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης τους. 
στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων. 
ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στη συνέχεια πώληση των μετοχών που 
προκύπτουν. η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό ή μη 
χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 14 του ν. 3156/2003. «θ) Έκδοση 
τίτλων ανταλλαξίμων με μετοχές που ανήκουν στην κυριότητα του Ταμείου.» 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου 
Εμπειρογνωμόνων αποφασίζει για την ειδικότερη μορφή της διαδικασίας εξεύρεσης 
αντισυμβαλλομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα συναλλακτικά ήθη σε αντίστοιχες 
συναλλαγές διεθνώς, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη και 
τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού ενδιαφέροντος και όσα άλλα στοιχεία κρίνει 
σημαντικά για την βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου 
και τηρώντας σε κάθε περίπτωση τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τη σύναψη 
συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών περί δημοσίων 
συμβάσεων, όπως οι κανόνες αυτοί αποτυπώνονται στη νομολογία του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στην Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 2006/C 179/02.» 
2. α. Το Ταμείο μπορεί, για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των περιουσιακών του 
στοιχείων «, ακόμη και πριν από την απόκτησή τους,» να συνάπτει κάθε μορφής 
συμβάσεις, όπως ενδεικτικά συμβάσεις δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών 
αξιών, συμβάσεις μετόχων και συμβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωμάτων προαίρεσης 
πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων «, συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών ή 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να υπεισέρχεται σε κοινές διαδικασίες πώλησης 
με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό 
την επαύξηση της αξίας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.» «Οι 
συμβάσεις της παρούσας παραγράφου συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς, 
οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές, αποτελεί λειτουργικό κόστος του Ταμείου και 
βαρύνει το τίμημα που αυτό εισπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών 
στοιχείων.» Το Ταμείο δεν επιτρέπεται να συνομολογεί συμβάσεις από τις οποίες 
προκύπτουν δαπάνες για επενδύσεις ή για την αναδιάρθρωση των περιουσιακών του 
στοιχείων, ούτε να καταβάλει επιχορηγήσεις ή να προβαίνει σε εξυπηρέτηση 
δανειακών υποχρεώσεων που αφορούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Οι δαπάνες 
αυτές θα διεκπεραιώνονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού. «Το Ελληνικό 
Δημόσιο ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το Ταμείο για τις υποχρεώσεις 



που το τελευταίο αναλαμβάνει κατά την κατάρτιση, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων 
του παρόντος άρθρου.» 
«β. Μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται, με 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου να αποφασίζει τη συνυπογραφή ως εκ τρίτου 
συμβαλλόμενου συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων μόνο ως προς 
τους όρους αυτών με τους οποίους το ίδιο αναλαμβάνει ευθύνη προς αποζημίωση για 
πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, όπως ορίζονται στην εκάστοτε οικεία 
σύμβαση. Με την ίδια πράξη ορίζονται και εξουσιοδοτούνται τα αρμόδια όργανα για 
τη συνυπογραφή των ως άνω συμβάσεων ως προς τους συγκεκριμένους όρους μετά 
την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στην παρ. 4 του άρθρου 9 του παρόντος 
προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.» 
«Το Υπουργείο Τουρισμού είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και τήρηση των 
συμβατικών όρων που αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, 
ασφάλεια και ανάπτυξη τουριστικών λιμένων, οι οποίοι αξιοποιούνται με 
παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με την περίπτωση ε' της 
παραγράφου 1. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης συνυπογράφεται και από τον 
Υπουργό Τουρισμού. Στην παρακολούθηση και τήρηση των συμβατικών όρων που 
αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανάπτυξη 
τουριστικών λιμένων της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2636/1998 συμπράττει και η 
ΕΤΑΔ Α.Ε., όπου στην νομοθεσία προβλέπεται ή όταν της ζητηθεί από το ως άνω 
αρμόδιο Υπουργείο. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι αρμόδιο για την 
παρακολούθηση και τήρηση των συμβατικών όρων που αφορούν την καλή 
λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανάπτυξη των λιμένων, οι οποίοι 
αξιοποιούνται με παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με την 
περίπτωση ε' της παραγράφου 1. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης συνυπογράφεται 
και από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητες των 
Υπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου δεν θίγουν τις διατάξεις των 
παραγράφων 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011. Για τεχνικά ζητήματα 
που ανακύπτουν ως προς την τήρηση συμβατικών όρων που συνομολογούνται 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να προβλέπεται στη σύμβαση 
παραχώρησης ο ορισμός ανεξάρτητου τεχνικού ή /και πραγματογνώμονα με 
διαδικασία που προσδιορίζεται στη σύμβαση.» «Στις ανωτέρω σχετικές συμβάσεις 
αξιοποίησης με αντικείμενο την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης των 
λιμένων και των τουριστικών λιμένων μπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα 
διαιτησίας. Η σχετική έγκριση και οι όροι διαιτησίας καθορίζονται, χωρίς καμία 
δέσμευση από άλλη διάταξη, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, η οποία εκδίδεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη σύναψη των ανωτέρω 
συμβάσεων, κατόπιν εισήγησης του ΤΑΙΓΙΕΔ, η οποία εισήγηση υποβάλλεται δέκα 
(10) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη της ως άνω προθεσμίας.» 
«γ. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συνυπογράφει μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ, συμβάσεις 
παραχώρησης δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, 
ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ίδιο σύμφωνα με 
προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η 
διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση β'.» 
3. Το Ταμείο μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, για τα οποία επιτρέπεται να 
παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι 
ομολογίες εκδόσεως του Ταμείου εξομοιώνονται με ομόλογα του Δημοσίου, μπορούν 



να εκδίδονται σε άυλη μορφή και διέπονται από τις διατάξεις για τους άυλους τίτλους 
του Δημοσίου. 
4. Αν δεν είναι δυνατή ή συμφέρουσα η μεταβίβαση του συνόλου του μετοχικού 
κεφαλαίου εταιρείας, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα ή έμμεσα εξ 
ολοκλήρου στο Ταμείο, διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά 
από γνώμη του Σ.Ε., αναδιάρθρωση της εταιρείας ή τίθεται υπό εκκαθάριση. 
5. Το Ταμείο δεν επιτρέπεται να συστήνει εμπράγματες ασφάλειες στα περιουσιακά 
στοιχεία που μεταβιβάζονται σε αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2, 
αν η σύσταση αυτή μπορεί να εμποδίσει ή να καθυστερήσει την αξιοποίησή τους, 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αξιοποίησης της παραγράφου 10 του άρθρου 2. 
«6. Για την πώληση μετοχών εισηγμένων στην «Οργανωμένη Αγορά κατά την έννοια 
του ν. 3606/2007 (Α' 195)», το Ταμείο μπορεί να αναθέτει την εξεύρεση αγοραστή σε 
«πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΠΕΥ». Στην περίπτωση αυτή τα «πιστωτικά ιδρύματα ή 
ΕΠΕΥ» προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κανονισμού της 
παραγράφου 4 του άρθρου 8 και οι σχετικές «συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε 
Οργανωμένη Αγορά κατά την έννοια του ν. 3606/2007» δεν υπόκεινται στον έλεγχο 
της παραγράφου 4 του άρθρου 9.» 
«7. Για τα ακίνητα, που περιέρχονται στο Ταμείο σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις του ν.2730/1999.» 
«8. Επικαρπία για ορισμένο χρόνο σε δημόσιο κτήμα ή επί δικαιώματος σε δημόσιο 
κτήμα, εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, είναι απεριόριστα μεταβιβαστή και 
κληρονομητή καθ' όλη τη διάρκειά της. Για το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής 
του ΦΠΑ που επιβάρυνε τον επικαρπωτή δημοσίου ακινήτου, ο οποίος ανεγείρει 
κτίσματα σε αυτό και μεταβιβάζει το δικαίωμα επικαρπίας επί τέτοιων κτισμάτων, 
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 26 του 
παρόντος.» 
«9. Στις περιπτώσεις σύναψης από το Ταμείο των συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3581/2007, αυτό συμβάλλεται και ως εντολοδόχος του προηγούμενου κυρίου 
ή δικαιούχου για τη μίσθωση του ίδιου ακινήτου προς αυτόν. Στις παραπάνω 
συμβάσεις το Ταμείο μπορεί να συμφωνεί για λογαριασμό του προηγούμενου κύριου 
ή δικαιούχου: 
α) το δικαίωμα αγοράς του μεταβιβαζόμενου εμπράγματου δικαιώματος από τον 
προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο μετά τη συμβατική λήξη της ως άνω σύμβασης 
μίσθωσης είτε με τίμημα αγοράς προσδιοριζόμενο με συμφωνούμενη με τη 
συναπτόμενη σύμβαση μέθοδο είτε άνευ ανταλλάγματος ή και 
β) το δικαίωμα πρώτης προτίμησης του προηγούμενου κυρίου ή δικαιούχου για την 
αγορά του εμπραγμάτου δικαιώματος σε περίπτωση εκποιήσεως από τον εκάστοτε 
κύριο. Οι όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των ως άνω δικαιωμάτων καθορίζονται 
στη σύμβαση που συνάπτεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου και δεσμεύουν τους ειδικούς και καθολικούς ή οιονεί καθολικούς 
διαδόχους του αγοραστή. Μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση του Ταμείου, ο 
προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος άλλου εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί 
του ακινήτου πριν την αξιοποίησή του από το Ταμείο, υποκαθίσταται στα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις του Ταμείου από τις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του ν. 3581/2007.» 



«10. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ταμείου 
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιβάλεται στον 
φορέα διαχείρισης λιμένα, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η διαχείριση 
υφισταμένου αλιευτικού καταφυγίου, η υποχρέωση παραχώρησης της χρήσης 
κινητών και ακινήτων που ευρίσκονται εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του, 
προκειμένου ο παραχωρησιούχος να κατασκευάσει με δαπάνες του, οι οποίες δεν 
δύνανται να υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ, τα αναγκαία έργα για τη 
μετεγκατάσταση των αλιέων από τον υφιστάμενο λιμένα ή τουριστικό λιμένα στο 
καταφύγιο αυτό. Μετά την ολοκλήρωσή τους τα ως άνω έργα παραδίδονται άνευ 
ανταλλάγματος στον φορέα διαχείρισης, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη χρήση, 
διαχείριση και εκμετάλλευσή τους». 
«11. Για την πώληση μετοχών που είναι εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά ή 
εισάγονται σε Οργανωμένη Αγορά κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α' 195), 
παράλληλα με την πώληση το Ταμείο δύναται επίσης να αναθέτει σε πιστωτικά 
ιδρύματα ή ΕΠΕΥ την εξεύρεση αγοραστών μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών 
με ή χωρίς την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων ή ΕΠΕΥ να αγοράσουν τις 
μετοχές που τυχόν δεν θα διατεθούν.». 
«12. Το Ταμείο δύναται να αποδέχεται δημόσιες προτάσεις που υποβάλλονται 
σύμφωνα με το ν. 3461/2006 (Α' 106).». 
«13. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος άρθρου, τον 
προσυμβατικό έλεγχο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 υποκαθιστά, σε σχέση με όλες 
τις προβλέψεις της παρ. 4, η γνώμη Συμβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή σε περίπτωση 
κωλύματός του από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο, και παρίσταται στις σχετικές 
συνεδριάσεις του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων και του διοικητικού συμβουλίου του 
Ταμείου. Ο Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλείται εγγράφως ή 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για θέμα της παραγράφου 11 είκοσι τέσσερις (24) ώρες 
και για θέμα της παραγράφου 12 σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη σχετική 
συνεδρίαση αντίστοιχα, στην περίπτωση δε της παραγράφου 12 ταυτόχρονα με την 
κλήση τού κοινοποιείται υποχρεωτικά το σχετικό πληροφοριακό δελτίο και η έγκρισή 
του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η γνώμη του Συμβούλου ή Παρέδρου 
διατυπώνεται προφορικά κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και 
καταχωρίζεται αυτολεξεί στα πρακτικά.» 
 
Άρθρο 5Α: Παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων. 
«Το Ταμείο παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη και συνδρομή προς το 
Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου αυτό να ασκεί τα δικαιώματά του και να εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις του από τις συμβάσεις αυτές, διατυπώνοντας σχετικά γραπτές 
εισηγήσεις. Για το σκοπό αυτόν δημιουργείται στο Ταμείο μονάδα παρακολούθησης 
συμβάσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
Ταμείου.» 
 
Άρθρο 6: Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων. 
1. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ). 



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



των πληροφοριών αυτών από την ΕΑΣ, την ΕΛΒΟ χορηγείται μόνο μετά από σχετική 
έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.» 
 
Άρθρο 7: Προσωπικό. 
1. Το Ταμείο προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό του, με συμβάσεις 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, αποκλειστικά με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού διέπονται από 
τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 
2. Η κάλυψη των αναγκών του Ταμείου σε προσωπικό μπορεί να γίνεται και με 
μεταφορά και ένταξη στο προσωπικό του εργαζομένων σε εταιρείες των οποίων το 
μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή των οποίων 
περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο. «Η μεταφορά 
πραγματοποιείται μέσω σύμβασης δανεισμού εργαζομένου, σύμφωνα με την επόμενη 
παράγραφο.» 
3. Η κάλυψη των αναγκών του Ταμείου σε προσωπικό μπορεί να γίνεται και με τη 
σύναψη συμβάσεων δανεισμού των υπηρεσιών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Οι προβλεπόμενες στο 
προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δανεισμού προσωπικού δεν λύουν την εργασιακή 
σχέση με τον αρχικό εργοδότη, ο οποίος εξακολουθεί να ευθύνεται για την καταβολή 
των αποδοχών των εργαζομένων και την 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 Δημόσιο και τα 
Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία φορά 
για ίσο χρονικό διάστημα. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται 
γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται. 
5. Στο Ταμείο μπορεί να αποσπώνται, ύστερα από αίτημά του, υπάλληλοι που 
υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς, των οποίων η Ελλάδα είναι μέλος. 
 
Άρθρο 8: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αποδοχές Προσωπικού. 
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εγκρίνεται ο εσωτερικός 
κανονισμός λειτουργίας του Ταμείου, με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση του 
Ταμείου, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση, 
οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού, ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου 
Εμπειρογνωμόνων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου καθορίζονται οι πάσης 
φύσεως αποδοχές του προσωπικού του Ταμείου, ανάλογα με τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα του και τα καθήκοντα που ασκεί, οι οποίες δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, 
όπως καθορίζονται με την παράγραφο 12 του άρθρου 3. Ο ειδικότερος καθορισμός 
των αποδοχών του προσωπικού γίνεται με βάση τα ειδικότερα καθήκοντα που 



ανατίθενται σε αυτό, με την ατομική σύμβαση εργασίας που συνομολογείται μεταξύ 
μισθωτού και του Ταμείου. 
3. Αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές του προσωπικού που μεταφέρεται στο 
Ταμείο από εταιρείες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των αποδοχών τους, κατά τη συνομολόγηση 
των ατομικών συμβάσεων εργασίας του. 
4. Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και 
εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης 
μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών 
πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, 
εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή 
εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΔΑΦΙΟ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΝ). 
5. Μέχρι την έγκριση των κανονισμών που προβλέπονται στις προηγούμενες 
παραγράφους, τα σχετικά ζητήματα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές 
διατάξεις, επιφυλασσομένων των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας για το 
συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών. 
 
Άρθρο 9: Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α'. 
1. «Τα καταστατικά των εταιριών των οποίων το σύνολο ή μέρος των μετοχών 
περιέρχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή τα δικαιώματα ψήφου από τις ανωτέρω 
μετοχές ασκούνται από το Ταμείο, μπορούν να τροποποιούνται ως προς όλες τις 
διατάξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.» Διατάξεις νόμων ή 
κανονιστικών αποφάσεων, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα, υπαγόμενα σύμφωνα με 
τον κ.ν. 2190/1920 στο κανονιστικό περιεχόμενο του καταστατικού, παύουν να 
ισχύουν από τη δημοσίευση του νέου καταστατικού της εταιρείας. Με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, με 
τις οποίες προβλέπεται η άσκηση περαιτέρω εποπτείας από άλλο διοικητικό όργανο 
επί των εταιρειών αυτών, καταργούνται από την περιέλευση στο Ταμείο, άμεσα ή 
έμμεσα, του συνόλου των μετοχών τους. «Στις εταιρίες στις οποίες κατέχει την 
πλειοψηφία των μετοχών, το Ταμείο ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την 
ιδιότητά του ως μετόχου με γνώμονα τη βέλτιστη υλοποίηση του προγράμματος 
αποκρατικοποιήσεων σύμφωνα με πλαίσιο συνεργασίας το οποίο θέτει τους 
επιμέρους στόχους και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων στις εν λόγω εταιρίες, καθώς και τα κριτήρια επίτευξης αυτών. 
Το ανωτέρω πλαίσιο συνεργασίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου.» «Ως προς το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του 
πάσης φύσεως προσωπικού των εταιριών αυτών εφαρμόζονται, για όσο χρόνο οι 
μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου επ' αυτών ανήκουν στο Ταμείο, οι διατάξεις που 
ισχύουν κάθε φορά για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' ή Β' του ν. 3429/2005, εφόσον οι 
εταιρίες αυτές, πριν τη μεταβίβαση των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου από 
αυτές στο Ταμείο, υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' 
ή Β' του ν. 3429/2005, κατά περίπτωση.» «Οι εταιρείες, των οποίων σύνολο ή μέρος 
των μετοχών ή τα δικαιώματα ψήφου επ' αυτών περιέρχονται άμεσα ή έμμεσα στο 



Ταμείο, εξακολουθούν να υπάγονται στον έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων 
του Δημοσίου για όσο χρόνο οι μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου επ' αυτών ανήκουν 
στο Ταμείο.» 
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, το Ταμείο υπεισέρχεται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα 
τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου, 
απορρέοντα από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν συναφθεί κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, κατά τις διατάξεις του ν. 3049/2002. Όπου στις εν λόγω συμβάσεις 
αναφέρεται το Δημόσιο, νοείται από τη δημοσίευση της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α. το 
Ταμείο, οι δε υπηρεσίες που προβλέπονται στη σύμβαση, παρέχονται εφεξής στο 
Ταμείο. «Οι συμβάσεις αυτές δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται μέχρι 
την ολοκλήρωση της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν, 
αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, σύμφωνα με 
τους όρους και τις διαδικασίες του Κανονισμού της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
παρόντος.» Αν κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία δημοσιεύσεως έχει εκδοθεί 
απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. για την ανάθεση συμβάσεως παροχής υπηρεσιών, χωρίς να 
έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση, το Ταμείο συνεχίζει τις σχετικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων διαπραγματεύσεων, μέχρι την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης, η οποία διενεργείται από το Ταμείο. «Σε κάθε 
περίπτωση, αν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει εκδοθεί από την Ειδική 
Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μπορεί μετά από αίτημα 
του Ταμείου, οι σχετικές διαδικασίες να συνεχίζονται και η σύμβαση να υπογράφεται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3049/2002, από την Δ.Ε.Α.Α. για λογαριασμό του 
Ταμείου, το οποίο από την υπογραφή της συμβάσεως αποκτά αυτοδίκαια και χωρίς 
άλλη διατύπωση τα δικαιώματα και υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις αυτής.» 
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 προστίθεται από τότε που 
ίσχυσε ο ν. 3965/2011 (Α' 113) εδάφιο. 
4. «Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι διατάξεις της παρ. 7 του 
άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο 
των συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και των 
εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, 
στο Ταμείο που συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, 
εφόσον το τίμημα ή το χρηματικό αντάλλαγμα της αξιοποίησης υπερβαίνει το ποσό 
των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και αφού προηγουμένως έχει 
γνωμοδοτήσει το Σ.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση β' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5.» «Ο προσυμβατικός έλεγχος μπορεί να ασκείται 
συνολικά για κατηγορία συμβάσεων εφόσον υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο 
τύπος της σύμβασης και η διαδικασία εξεύρεσης αντισυμβαλλομένου από την έναρξη 
της διαδικασίας αυτής μέχρι και τον ορισμό των υποψηφίων αντισυμβαλλομένων. 
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος κατ' ιδίαν σύμβασης μόνο 
στο μέτρο που υπάρξει απόκλιση από τον τύπο της σύμβασης ή της διαδικασίας που 
έχουν υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.» Συμβάσεις που συνομολογήθηκαν, 
σύμφωνα με τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη 
γνωμοδότηση του Σ.Ε., θεωρούνται επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το 
Ελληνικό Δημόσιο, όσον αφορά την «αστική ή ποινική» ευθύνη των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. «Συμβάσεις που συνομολογήθηκαν, σύμφωνα με τον 
προσυμβατικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται επωφελείς για το Ταμείο και 



το Ελληνικό Δημόσιο, όσον αφορά την αστική ή ποινική ευθύνη των μελών του 
Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.» 
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα 
(1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διαπιστώνεται η έναρξη 
λειτουργίας του Ταμείου. Από την ημερομηνία αυτή, τα περιουσιακά στοιχεία της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα 
Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012-2015, μεταφέρονται με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. στο Ταμείο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2. 
 
Άρθρο 10: Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθμίζεται 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 ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του 
Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο 
ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. 
«2. Στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 10 έως 17 υπάγονται τα δημόσια ακίνητα, στα 
οποία το Ταμείο ή εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, 
άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ή άλλο 
δικαίωμα περιουσιακής φύσης ή δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9.». 
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 Κεφαλαίου και άλλα δημόσια 
ακίνητα, με σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη και αξιοποίησή τους. 
 
Άρθρο 11: Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές χρήσεις γης. 
Α. Γενικοί κανόνες χωροθέτησης 
Για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων καθορίζονται γενικοί 
κανόνες χωροθέτησης ως εξής: 
1. Η αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων διενεργείται εντός του πλαισίου που 
διαγράφει η εθνική δημοσιονομική, 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 συνεκτιμώνται 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 δημοσιονομικών 
στόχων για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. 
2. Δεν 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 περιλαμβάνονται χώροι που 
προστατεύονται από την κείμενη περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία λόγω 
του ειδικού χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως ζώνες προστασίας 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 
επιτρέπεται 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 προηγούμενο 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 
κατηγορίες χρήσεων γης: 
1. Τουρισμός - Αναψυχή 
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισμό τον τουρισμό - αναψυχή, επιτρέπονται: 
α) Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύματα 
κ.λπ.) β) Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 
(συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκόλφ, υδροθεραπευτήρια κ.λπ.) "γ) Τουριστικοί 
λιμένες, όπως μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών" 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 επιχειρηματικά πάρκα, επιτρέπονται: 
α) Οι χρήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν. 3982/2011 (Α' 
143) β) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί 
γ) Διοίκηση 
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 μεταβάλλει το γενικό προορισμό του 
ακινήτου. 
3. Θεματικά πάρκα - Εμπορικά κέντρα - Αναψυχή Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό 
προορισμό τα θεματικά πάρκα - εμπορικά κέντρα - αναψυχή, επιτρέπονται: α) 
Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, 
πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα β) Κοινωνική πρόνοια 
γ) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί 
δ) Διοίκηση 
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) Επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες" "κ" (ιθ) Κάθε άλλη 
συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό προορισμό του ακινήτου. 
4. Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες 
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισμό μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές υποδομές 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 ενέργειας, ύδρευσης, 
τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης αποβλήτων, απορριμμάτων κ.λπ. και συναφείς 
εγκαταστάσεις. "ι) Επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες". 
«4Α. Παραθεριστικό - τουριστικό χωριό 
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισμό τη δημιουργία παραθεριστικού - 
τουριστικού χωριού επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις: α) παραθεριστική κατοικία 
β) τουριστικοί λιμένες (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών) γ) 
περίθαλψη 
δ) ξενοδοχεία 
ε) εγκαταστάσεις γκολφ 
στ) αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, γυμναστήρια κ.λπ.) 
ζ) κέντρα αναζωογόνησης (spa) 
η) εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής 
θ) εμπορικά καταστήματα 
ι) χώροι συνάθροισης κοινού. 
Οι υπό στοιχεία γ', η', θ' και ι' χρήσεις επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της 
χρήσης παραθεριστικής κατοικίας.» 



5. Δημόσια 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 χρήσεις γης αναπτύσσονται με 
βάση την πολεοδομική τους λειτουργία σε ειδικότερες ζώνες υποδοχής για λόγους 
ορθολογικής διαχείρισης, προστασίας και οργάνωσης των ακινήτων "και 
πολεοδομείται μόνο εκείνο το τμήμα του δημοσίου ακινήτου, επί του οποίου 
αναπτύσσονται κατηγορίες χρήσεων γης για τις οποίες κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 12 προβλέπεται πολεοδόμηση". 
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 περιβαλλοντικών υποδομών και 
λειτουργιών: 0,4 ε) Δημόσια ακίνητα μικτών χρήσεων: 0,4. 
"στ) παραθεριστικό - τουριστικό χωριό: ο,2". 
2. Το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης για όλες τις γενικές κατηγορίες 
χρήσεων γης που προβλέπονται 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 καθορίζεται, 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 έκταση του ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο. 
5. Είναι δυνατόν ορισμένες από τις χρήσεις γης που επιτρέπονται σύμφωνα με την 
παράγραφο Β' να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται με ειδικούς όρους και 
προϋποθέσεις ή να αφορούν συγκεκριμένες ζώνες ή τμήματα του ακινήτου ή και 
ορόφους κτιρίων και εγκαταστάσεων. 
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του 
αρμόδιου 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 μπορεί 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 χωροθετούνται 
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. 



«8.α. Δρόμοι, άλλα τεχνικά έργα ή ρέματα που διατρέχουν δημόσια ακίνητα, δεν 
συνιστούν κατάτμηση αυτών. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης, πρέπει να 
διασφαλίζεται, κατά το στάδιο της πολεοδόμησης ή της χωροθέτησης του οικείου 
επενδυτικού σχεδίου, η λειτουργική ενοποίηση των επιμέρους τμημάτων του 
ακινήτου μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. β. Μη εγκεκριμένες οδοί που 
περιλαμβάνονται σε δημόσια ακίνητα μπορεί να καταργούνται ή να μετατοπίζονται 
κατά το σχήμα και τη θέση τους, σύμφωνα με την Πολεοδομική Μελέτη της 
παραγράφου 7 του άρθρου 12 ή την έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου 
του άρθρου 13, εφόσον διασφαλίζεται, μέσω νέων οδικών συνδέσεων, η πρόσβαση 
τρίτων, παρακείμενων στην περιοχή του ακινήτου, που εξυπηρετούνταν από τις 
καταργούμενες ή μετατοπιζόμενες οδούς.» 
«9. Σε δημόσια ακίνητα με γενικό προορισμό τον τουρισμό-αναψυχή, δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων 7 και 8 της παραγράφου Ε' του 
άρθρου 8 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ' 538), όπως ισχύει.» 
«Δ. Δημόσια ακίνητα αστικού χαρακτήρα 
1. Ως δημόσια ακίνητα αστικού χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται τα εκτός σχεδίων 
πόλεων και εκτός ορίων οικισμών δημόσια ακίνητα τα οποία, από άποψη θέσης, 
φυσικής διαμόρφωσης, γειτνίασης και λοιπών συνθηκών, κρίνονται πρόσφορα προς 
πολεοδόμηση για οικιστική χρήση και εν γένει για την πραγματοποίηση έργων και 
προγραμμάτων οικιστικής ανάπτυξης. Στα ακίνητα της κατηγορίας αυτής 
επιτρέπονται οι χρήσεις γης των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 20 του ν. 4269/2014 (Α' 
142). Οι μέγιστοι επιτρεπόμενοι συντελεστές δόμησης ανά χρήση καθορίζονται, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4269/2014 (Α' 142). 
2. Για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής, με τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης 
Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 μπορεί επιπλέον να εγκρίνονται και 
τα οικεία Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής και να καθορίζονται τα όρια των προς 
πολεοδόμηση περιοχών και των τυχόν πολεοδομικών ενοτήτων, καθώς και η 
πολεοδομική οργάνωση αυτών, δηλαδή οι ειδικότερες χρήσεις γης εντός του πλαισίου 
της εκάστοτε οριζόμενης γενικής χρήσης ανά περιοχή ή πολεοδομική ενότητα, οι 
όροι και περιορισμοί δόμησης, η πυκνότητα και ο συντελεστής δόμησης, τα 
διαγράμματα των δικτύων υποδομής, καθώς και οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς 
χώροι οι οποίοι πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό 50% τουλάχιστον της συνολικής 
προς πολεοδόμηση έκτασης. 
3. Στις περιπτώσεις αυτές, τηρούνται ενιαίες διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης 
των ΕΣΧΑΔΑ και των οικείων Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12. Στη μελέτη της περίπτωσης α' 
της παραγράφου 2 του άρθρου 12 ενσωματώνονται και όλα τα αναγκαία στοιχεία για 
την τεκμηρίωση του οικείου Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
μπορεί να εγκρίνονται προδιαγραφές για την ενιαία σύνταξη των μελετών ΕΣΧΑΔΑ 
και των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής και να ρυθμίζεται κάθε σχετική 
λεπτομέρεια. 
4. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η δημοσίευση του εγκριτικού προεδρικού διατάγματος 
της παραγράφου 3 του άρθρου 12 έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις 
διατάξεις του ν.δ. της 17.7/16.8.1923. Μετά την έκδοση του πιο πάνω εγκριτικού 
διατάγματος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της 
παραγράφου 7 του άρθρου 12.» 



 
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 Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με τα σχέδια αυτά οριοθετούνται σε χάρτη κλίμακας 
1:5.000 «ή άλλης κατάλληλης κλίμακας» με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες 
στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87, όπως αυτό ισχύει, τα προς 
αξιοποίηση ακίνητα και καθορίζονται και εγκρίνονται: 
α) Ο βασικός χωρικός προορισμός (επενδυτική ταυτότητα) του προς αξιοποίηση 
ακινήτου, δηλαδή η υπαγωγή 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 πρόσθετοι 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 οριοθετούμενα 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 λειτουργιών. 
ε) Οι περιβαλλοντικοί όροι του σχεδίου, σύμφωνα με την κατά νόμο προβλεπόμενη 
στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία καταρτίζεται και 
δημοσιοποιείται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. 
2. "Για την έγκριση των σχεδίων της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται στη 
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών αίτηση από 
τον κύριο του ακινήτου ή τον δικαιούχο εμπράγματου δικαιώματος ή τον κάτοχο 
δικαιώματος περιουσιακής φύσης ή δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης ή 
τον έλκοντα εξ αυτών δικαιώματα ή από το Ταμείο, η οποία συνοδεύεται από τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:" 
α) Μελέτη στην οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται το υφιστάμενο ρυθμιστικό 
καθεστώς του προς αξιοποίηση ακινήτου (χωροταξικό, πολεοδομικό, αναπτυξιακό 
κ.λπ.) ιδίως από απόψεως επικαιρότητας, συνέργειας, συμπληρωματικότητας και 
βιωσιμότητας των σχετικών ρυθμίσεων και τεκμηριώνεται, με βάση κριτήρια 
χωροταξικά, 
περιβαλλοντικά, χρηματοοικονομικά και εμπορικά, ο βέλτιστος χωρικός προορισμός 
του (χρήσεις γης, όροι δόμησης κ.λπ.), ο οποίος συνιστά και τη βασική επενδυτική 
του ταυτότητα για κάθε μεταγενέστερη πράξη αξιοποίησης, «καθώς και οι γενικές 
κατευθύνσεις για την ενσωμάτωση της σχεδιαζόμενης επένδυσης στην περιβάλλουσα 
το δημόσιο ακίνητο περιοχή και τη συμβολή της στην εθνική, περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη. Ως περιοχή μελέτης, ευρύτερη του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής 
του ΕΣΧΑΔΑ, προσδιορίζεται τουλάχιστον η οικεία δημοτική ενότητα ή και οι 
δημοτικές ενότητες κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 
3852/2010 οι οποίες τυχόν βρίσκονται σε λειτουργική εξάρτηση με αυτήν.» 
β) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία συντάσσεται 
κατά το άρθρο 6 και δημοσιοποιείται 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 Περιβάλλοντος, 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 παράγραφο 
4.1. του άρθρου 7 της ανωτέρω κ.υ.α., γνωμοδοτεί το οικείο Περιφερειακό 
Συμβούλιο, το οποίο είναι επιπλέον 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 Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τα δημόσια 
ακίνητα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου. 
3. Η έγκριση των ΕΣΧΑΔΑ γίνεται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με 
πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την 
Αξιοποίηση της Δημόσιας 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 
σχέδια χρήσεων γης, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για την 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την αποτελεσματική αξιοποίηση των δημοσίων 
ακινήτων, ιδίως στις περιπτώσεις που οι υφιστάμενες ρυθμίσεις και κατευθύνσεις 
είναι ασαφείς ή απορρέουν από ανεπίκαιρα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια. Ως 
ανεπίκαιρα νοούνται ιδίως τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια 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 όμοια προεδρικά διατάγματα, και ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη 
εκτίμηση των πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, αρχιτεκτονικών και αναπτυξιακών 
χαρακτηριστικών και επιπτώσεων της επιδιωκόμενης παρέμβασης, μπορεί να 
τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και σχέδια πόλεως ή και 
πολεοδομικές μελέτες, καθώς και να καθορίζονται ειδικοί όροι χρήσεως και δόμησης 
για τα εντός σχεδίου πόλεως δημόσια ακίνητα του όρθρου 10 παράγραφος 2, ακόμη 
και κατά παρέκκλιση από τις τυχόν ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές 
χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και από τις διατάξεις του 
Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες 
για την εκπλήρωση της αποστολής των πιο πάνω ακινήτων και δεν αλλοιώνουν τη 
γενική φυσιογνωμία της περιοχής και την όλη αισθητική της εικόνα.» Στις 
περιπτώσεις αυτές, η δημοσίευση του σχετικού εγκριτικού διατάγματος έχει τις 
συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923. 
6. Η μεταβολή της έκτασης, των ορίων και του περιεχομένου του ΕΣΧΑΔΑ 
επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου. Κατ' εξαίρεση, "με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής", ύστερα από 
εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας 
Περιουσίας επιτρέπεται η μεταβολή της έκτασης και των ορίων του ΕΣΧΑΔΑ, 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 ΕΣΧΑΔΑ δεν υπερβαίνει το 15% της αρχικώς οριοθετηθείσας εκτάσεως και 
β) δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή επεκτάσεως του ΕΣΧΑΔΑ εκτάσεις 
υπαγόμενες σε ειδικά νομικά καθεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί 
μη συμβατές με το ΕΣΧΑΔΑ χρήσεις γης. 
"7.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Οικονομικών και Τουρισμού, που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
οικείο ΕΣΧΑΔΑ, εγκρίνεται η πολεοδόμηση δημοσίων ακινήτων που βρίσκονται σε 
περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή 
κάτω των 2.000 κατοίκων και τα οποία προορίζονται για τη χρήση του 
παραθεριστικού - τουριστικού χωριού ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας. Για την 
έκδοση της πιο πάνω απόφασης υποβάλλεται από τον κύριο του ακινήτου ή τον 
δικαιούχο εμπράγματου δικαιώματος ή τον κάτοχο δικαιώματος περιουσιακής φύσης 
ή δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης ή τον έλκοντα εξ αυτών δικαιώματα 
στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών 
πολεοδομική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει το πολεοδομικό σχέδιο που συντάσσεται 
με βάση οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα, τον πολεοδομικό 
κανονισμό και έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες από τη μελέτη 
ρυθμίσεις. Η πολεοδομική μελέτη περιέχει τις ειδικότερες χρήσεις γης, εντός του 
πλαισίου των γενικών χρήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 11, και τις τυχόν 
πρόσθετες απαγορεύσεις και υποχρεώσεις, τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής, 
τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς δόμησης των οικοπέδων, οι οποίοι μπορεί 
να ορίζονται ανά οικοδομικό τετράγωνο ή τμήμα οικοδομικού τετραγώνου, εφόσον 
αυτό επιβάλλεται από τη διαμόρφωση του εδάφους, την ανάγκη προστασίας του 
φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος ή άλλες πολεοδομικές ανάγκες, καθώς και 
τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό 
τουλάχιστον 50% της συνολικής έκτασης της προς πολεοδόμηση περιοχής. «Στη 
συνολική κατά τα ανωτέρω έκταση της προς πολεοδόμηση περιοχής δεν 
περιλαμβάνεται το τμήμα της επιφανείας του παραθεριστικού -τουριστικού χωριού 
που προορίζεται για τη δημιουργία γηπέδου ή γηπέδων γκολφ. Το τμήμα αυτό 
διαμορφώνεται λειτουργικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες 
προδιαγραφές γηπέδων γκολφ, ενώ οι επιφάνειες των πάσης φύσεως κτιριακών 
εγκαταστάσεων που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω προδιαγραφές για τη δημιουργία 
γηπέδου γκολφ, προσμετρώνται στη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση που ορίζεται από 
το οικείο ΕΣΧΑΔΑ για το παραθεριστικό - τουριστικό χωριό.» 
Ο μέσος συντελεστής δόμησης στο σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων του δημοσίου 
ακινήτου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,4. 
β. Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης α', ο κύριος 
της επένδυσης υποχρεούται να διαθέσει αμελλητί την απαιτούμενη από την 
πολεοδομική μελέτη έκταση για τη δημιουργία των κοινοχρήστων και κοινωφελών 
χώρων και εγκαταστάσεων. Διατάξεις οι οποίες αφορούν στην εισφορά σε γη και 
χρήμα δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις πολεοδόμησης με βάση την παράγραφο 
αυτή. 
γ. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του 
κυρίου της επένδυσης. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, ο κύριος της 
επένδυσης προβαίνει στην εκτέλεση των έργων διαμόρφωσης του χώρου, καθώς και 
στην εκτέλεση των έργων υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στην πολεοδομική 



μελέτη. Η συντήρηση, καθαριότητα και ανανέωση του κοινόχρηστου τεχνικού 
εξοπλισμού, καθώς και η συντήρηση των έργων υποδομής, του κυκλοφοριακού 
δικτύου και των χώρων πρασίνου, γίνεται αποκλειστικά με επιμέλεια, ευθύνη και 
δαπάνη του κυρίου της επένδυσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης. Ο 
κύριος της επένδυσης κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων ή την παραχώρηση 
εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί αυτών σε τρίτους κατανέμει με 
συμβατικούς όρους αναλογικά το κόστος συντήρησης του κοινόχρηστου τεχνικού 
εξοπλισμού, των έργων υποδομής, του κυκλοφοριακού δικτύου και των χώρων 
πρασίνου. 
δ. Η από τον κύριο της επένδυσης μεταβίβαση προς τρίτους εμπραγμάτων και 
ενοχικών δικαιωμάτων επί των οικοπέδων και κτιρίων που κατασκευάζονται μέσα 
στα ακίνητα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή επιτρέπεται μόνον μετά την 
ολοκλήρωση των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, 
ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών κ.λπ.), η οποία πιστοποιείται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Η πιο πάνω 
απόφαση μνημονεύεται στη σχετική πράξη μεταβίβασης ή παραχώρησης 
οποιουδήποτε ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος από τον κύριο της επένδυσης. 
«Στις περιπτώσεις ακινήτων, στα οποία προβλέπονται περισσότερες της μιας ζώνες 
υποδοχής παραθεριστικού - τουριστικού χωριού, μπορεί να προβλέπεται στην οικεία 
πολεοδομική μελέτη η δυνατότητα τμηματικής ολοκλήρωσης των βασικών 
κοινοχρήστων έργων υποδομής ανά ζώνη υποδοχής, εφόσον τεκμηριώνεται η 
λειτουργική αυτοτέλεια της κάθε ζώνης. Σε περίπτωση που η χρήση του 
παραθεριστικού - τουριστικού χωριού αναπτύσσεται στο σύνολο του δημοσίου 
ακινήτου ή σε μία ζώνη υποδοχής, είναι δυνατόν να προβλέπεται στην οικεία 
πολεοδομική μελέτη η δυνατότητα τμηματικής ολοκλήρωσης των βασικών 
κοινοχρήστων έργων υποδομής κατά φάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η κάθε, 
αυτοτελής χρονικά, φάση εκτέλεσης των έργων υποδομής θα αντιστοιχεί σε 
πολεοδομική ενότητα επιφάνειας πενήντα (50) στρεμμάτων τουλάχιστον. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η μεταβίβαση εμπραγμάτων και ενοχικών 
δικαιωμάτων προς τρίτους σε κάθε ζώνη υποδοχής ή σε κάθε πολεοδομική ενότητα, 
για την οποία ολοκληρώνονται τα έργα υποδομής, μετά την πιστοποίηση των 
σχετικών εργασιών από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του 
Υπουργείου Οικονομικών.» 
ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να εγκρίνεται η πολεοδόμηση δημοσίων ακινήτων 
που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών 
προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων και τα οποία προορίζονται για τη χρήση 
του επιχειρηματικού πάρκου. Ο μέσος συντελεστής δόμησης στο σύνολο των 
οικοδομήσιμων χώρων του δημοσίου ακινήτου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,6. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι περιπτώσεις α' έως και δ'". 
«στ. Με τις αποφάσεις των περιπτώσεων α' και ε' μπορεί επιπλέον να εγκρίνονται και 
οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν 
στην υπό πολεοδόμηση περιοχή ή στην πολεοδομική ενότητα, συμπεριλαμβανομένων 
και των κοινόχρηστων έργων υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στην Πολεοδομική 
Μελέτη, ύστερα από υποβολή ενιαίας, για το σύνολο των υπό πραγματοποίηση 
έργων, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τήρηση της διαδικασίας που 
ορίζεται στις παραγράφους 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011 (Α' 209), πλην 



των υποπεριπτώσεων στστ' και ζζ'. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις έγκρισης 
των σχετικών Πολεοδομικών Μελετών επέχουν και θέση χωροθέτησης επενδυτικού 
σχεδίου κατά την έννοια του άρθρου 13.» 
«ζ. Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις μπορεί επιπροσθέτως να εγκρίνονται και οι τυχόν 
απαιτούμενοι ειδικότεροι όροι και μέτρα για την προστασία και ανάδειξη μνημείων, 
αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πολιτιστικών στοιχείων και συνόλων που ενδέχεται 
να υπάρχουν στις περιοχές που πολεοδομούνται, ύστερα από υποβολή των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων μελετών και γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, στην έκδοση 
των πιο πάνω αποφάσεων συμπράττει και ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.» 
«η. Ειδικώς, στις περιπτώσεις τουριστικών-παραθεριστικών χωριών, με τις κοινές 
υπουργικές αποφάσεις της περίπτωσης α' μπορεί να εγκρίνεται επιπλέον και η 
χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων ή τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων που 
έχουν προβλεφθεί στο οικείο ΕΣΧΑΔΑ, συμπεριλαμβανομένων και των 
περιβαλλοντικών όρων αυτών, ύστερα από υποβολή των δικαιολογητικών που 
ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α' 118), όπως ισχύει, 
προκειμένου περί μαρινών ή των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρ. 4 του 
άρθρου 34 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, προκειμένου περί τουριστικών 
αγκυροβολίων, καταφυγίων τουριστικών σκαφών και τουριστικών λιμενικών 
εγκαταστάσεων.» 
«θ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να εγκρίνονται προδιαγραφές για τη σύνταξη των 
Πολεοδομικών Μελετών της παρούσας παραγράφου και να ρυθμίζεται κάθε σχετική 
λεπτομέρεια.» 
"8. Κατά την κατάρτιση ΕΣΧΑΔΑ για δημόσια εκτός σχεδίου ακίνητα που 
περιβάλλονται από εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή ρυμοτομικά σχέδια ή πολεοδομικές 
μελέτες, μπορεί να εφαρμόζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης 
που ορίζονται από το οικείο ΓΠΣ για την πολεοδομική ενότητα ή περιοχή στην οποία 
ανήκει το υπό αξιοποίηση ακίνητο, εφόσον συνάδουν με το χωρικό προορισμό του 
ακινήτου, όπως αυτός τεκμηριώνεται στη μελέτη της περίπτωσης α' της παραγράφου 
2, και δεν αλλοιώνουν τη γενική φυσιογνωμία της πολεοδομικής ενότητας ή περιοχής 
στην οποία εντάσσεται το ακίνητο. Εάν το ΓΠΣ δεν εκτείνεται στην περιοχή του πιο 
πάνω ακινήτου, τότε δύνανται να εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης και 
οι χρήσεις γης που ισχύουν σε γειτνιάζουσα πολεοδομική ενότητα του εγκεκριμένου 
σχεδίου, εφόσον συνάδουν με την αποστολή και την κατά προορισμό χρήση του 
ακινήτου και δεν αλλοιώνουν τη γενική φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής. Εάν σε 
περισσότερες γειτνιάζουσες πολεοδομικές ενότητες του εγκεκριμένου σχεδίου 
εφαρμόζονται διαφορετικοί όροι και περιορισμοί δόμησης και χρήσεις γης, 
εφαρμόζονται εκείνοι που συμφωνούν περισσότερο με την κατά προορισμό χρήση 
του ακινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της 
παραγράφου 3 επέχει θέση έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.δ. 
17.7/16.8.1923." 
«9.α. Τα προεδρικά διατάγματα του παρόντος μπορεί να περιέχουν ρυθμίσεις και για 
τις συνεχόμενες προς το δημόσιο ακίνητο ζώνες αιγιαλού και παραλίας με σκοπό τη 
δημιουργία τουριστικών λιμένων ή τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων του 
άρθρου 14Α που στη συνέχεια χωροθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 13. Στις 
περιπτώσεις αυτές, με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 13 εγκρίνονται 
επιπλέον και τα προτεινόμενα λιμενικά έργα για τη δημιουργία των τουριστικών 



λιμένων ή τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, οι απαιτούμενες προσχώσεις και 
έργα εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και 
προστατευτικών νησίδων, τα αναγκαία έργα υποδομής, καθώς και οι εγκαταστάσεις 
και τα κτίρια επί της χερσαίας ζώνης, ύστερα από υποβολή των δικαιολογητικών που 
ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, «προκειμένου 
περί μαρινών, ή των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 34 του 
ν. 2160/1993, όπως ισχύει, προκειμένου περί τουριστικών αγκυροβολίων, 
καταφυγίων τουριστικών σκαφών και τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων.» Στις 
πιο πάνω περιπτώσεις, στην έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 13 συμπράττει και ο 
Υπουργός Τουρισμού. 
β. Για τουριστικούς λιμένες, που αξιοποιούνται αυτοτελώς από το Ταμείο, το 
τελευταίο δύναται να κινεί τη διαδικασία χωροθέτησης, επέκτασης ή τροποποίησής 
τους σύμφωνα με το άρθρο 31 και το άρθρο 34 του ν. 2160/1993. Το ίδιο ισχύει και 
για την αλλαγή χρήσης τμήματος ζώνης υφιστάμενου λιμένα ή/και επέκταση αυτού 
σε τουριστικό λιμένα. Για τη σύνταξη της ΣΜΠΕ εφαρμόζεται το άρθρο 12 
παράγραφος 2 περίπτωση β' του παρόντος. Το προεδρικό διάταγμα της περιπτώσεως 
γ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προτείνεται και από τον Υπουργό 
Οικονομικών, ενώ οι κοινές υπουργικές αποφάσεις της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του 
άρθρου 31 και της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 υπογράφονται και από τον 
Υπουργό Οικονομικών. Για τους τουριστικούς λιμένες της παρούσας περίπτωσης η 
Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού θεωρεί κατ' απόλυτη 
προτεραιότητα τοπογραφικά και βυθομετρικά διαγράμματα υφιστάμενης 
κατάστασης, τα οποία φέρουν επισημειωμένη υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος 
μελετητή.» «Αντί του οικείου Δήμου κατά το άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 2160/1993 και 
το άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 2160/1993 γνωμοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο. 
Σε περίπτωση που για λόγους σφαιρικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων απαιτείται για τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα να προηγηθεί η 
τήρηση της διαδικασίας και η έγκριση είτε Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του σχεδίου ή προγράμματος είτε Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου για ευρύτερη περιοχή των προς παραχώρηση λιμενικών 
εγκαταστάσεων, αρμόδια αρχή για την έκδοσή τους είναι η αρμόδια υπηρεσία 
περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΕΥΠΕ), ανεξαρτήτως της κατάταξης του έργου στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 της υπ' 
αριθ. 1958/13.1.2012 υπουργικής απόφασης (Β' 21). Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να κινεί τη 
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για τις ευρύτερες λιμενικές 
εγκαταστάσεις. Τα δύο προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς 
διαδικασίες χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης τουριστικών λιμένων.» 
«10. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α., ποσοστό δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) του εγκρινόμενου με αυτό συντελεστή δόμησης εξασφαλίζεται 
υποχρεωτικά με την έκδοση Τίτλου Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου και την 
αντιστοίχισή του με Τίτλο Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης μέσω της Τράπεζας 
Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων». 
 
Άρθρο 13: Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου. 
1. Για τη χωροθέτηση του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης δημοσίου ακινήτου 
εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από αίτηση του κυρίου της επένδυσης. Με την 
απόφαση αυτή καθορίζονται: α) Οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων 



και εγκαταστάσεων που πρόκειται να ανεγερθούν στην έκταση του εγκεκριμένου 
ΕΣΧΑΔΑ του δημοσίου ακινήτου, καθώς και τα αναγκαία συνοδά έργα (έργα 
εξωτερικής υποδομής), όπως είναι ιδίως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, 
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 « ή άλλης κατάλληλης 
κλίμακας.» 
«γ) Οι περιβαλλοντικοί όροι του επενδυτικού σχεδίου και των έργων εξωτερικής 
υποδομής, όπου απαιτείται, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις 
παραγράφους 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, «πλην των υποπεριπτώσεων 
στστ' και ζζ'.» Οι προθεσμίες που προβλέπονται οτην παράγραφο 2β του ανωτέρω 
άρθρου και οι οποίες είναι άνω των είκοσι (20) εργασίμων ημερών, μειώνονται κατά 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.» 
"2.α. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, γνωμοδοτούν, 
όπου απαιτείται, οι υπηρεσίες και φορείς που ορίζεται ότι γνωμοδοτούν στις 
παραγράφους 4, 5 και 11 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, καθώς και το Κεντρικό 
Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου. β. Με την απόφαση της 
προηγούμενης παραγράφου εγκρίνονται και οι τυχόν απαιτούμενοι ειδικότεροι όροι 
και μέτρα για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, 
ιστορικών τόπων και λοιπών πολιτιστικών στοιχείων και συνόλων που ενδέχεται να 
υπάρχουν στην έκταση TOU εγκεκριμένου ΕΣΧΑΔΑ, ύστερα από υποβολή των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων μελετών και σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών και 
οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Στην περίπτωση αυτή, η πιο 
πάνω απόφαση επέχει θέση έγκρισης κατά την έννοια των άρθρων 10 παράγραφοι 3 
και 4, 12, 13 και 15 του ν. 3028/2002 για έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται 
πλησίον αρχαίων ή εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, 
εντός Ζωνών Προστασίας Α' και Β', καθώς και για κάθε εργασία, επέμβαση ή αλλαγή 
χρήσης σε ακίνητα μνημεία ή στο περιβάλλον τους. γ. Οι διατάξεις του άρθρου 12 
του ν, 4014/2011, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και επί των αποφάσεων της 
προηγούμενης παραγράφου, Τυχόν απαιτούμενες αποφάσεις, εγκρίσεις και άδειες 
των άρθρων 45, 51 και 58 του ν. 998/1979 (Α' 298), όπως ισχύουν, εκδίδονται από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. δ. Η απόφαση 
έγκρισης της χωροθέτησης για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 επέχει θέση 
βεβαίωσης χρήσης γης, βεβαίωσης καταλληλότητας κύριας χρήσης, καθώς και θέση 
έγκρισης σκοπιμότητας, έγκρισης βιωσιμότητας και έγκρισης καταλληλότητας του 
Οικείου επενδυτικού σχεδίου κατά τις κείμενες διατάξεις. Ειδικώς για τουριστικά 
καταλύματα και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, η πιο πάνω απόφαση 
επέχει θέση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου από τον EOT και 
αντιστοίχως θέση έγκρισης σκοπιμότητας η σκοπιμότητας - χωροθέτησης κατά τις 
κείμενες διατάξεις. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η απόφαση 
έγκρισης της χωροθέτησης επέχει θέση προέγκρισης ίδρυσης κατά την έννοια του 
άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, Με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού 
προσδιορίζονται ειδικότερα οι εγκρίσεις, άδειες και βεβαιώσεις που εντάσσονται 
στην έννοια της έγκρισης σκοπιμότητας, της έγκρισης βιωσιμότητας και της έγκρισης 
καταλληλότητας για την εφαρμογή της παρούσας περιπτώσεως. 



3. Οι αποφάσεις των προηγούμενων παραγράφων εκδίδονται εντός έξι μηνών οπό 
τότε που ο κύριος της επένδυσης υποβάλει αίτηση, συνοδευομένη από τα 
απαιτούμενα βάσει των κειμένων διατάξεων δικαιολογητικά, στην αρμόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ολες οι επί 
μέρους γνώμες που οφείλουν να παρασχεθούν για την έκδοση των πιο πάνω 
αποφάσεων, χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και όργανα εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τότε που περιέρχεται 
σε αυτά το σχετικό αίτημα." 
4. Οι αποφάσεις έγκρισης της χωροθέτησης επενδυτικών 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 δεδομένων 
βάσει των οποίων εγκρίνονται. Μετά την πάροδο της δεκαετίας, οι πιο πάνω 
περιβαλλοντικοί όροι μπορεί 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 περιβαλλοντικοί όροι εξακολουθούν να 
ισχύουν προσωρινά και μετά τη λήξη τους, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή 
τροποποιημένης απόφασης, εφόσον ο κύριος της επένδυσης αιτηθεί εγκαίρως την 
ανανέωση ή τροποποίηση της σχετικής απόφασης αυτής τουλάχιστον έξι (6) μήνες 
πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
 
Άρθρο 13Α:  
"1. Για τα ακίνητα, τα οποία αξιοποιούνται χωρίς την εκπόνηση ΕΣΧΑΔΑ, 
εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 13, 14, 14Α και 15 του παρόντος νόμου. 
2. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια εντός δημοσίων ακινήτων αξιοποιούνται ως έχουν 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 17 και οι χρήσεις τους δύνανται να 
προσδιορίζονται κατά περιεχόμενο σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα." 
 
Άρθρο 14: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας. 
"1. Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων επιτρέπεται η απευθείας 
παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα, της 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης ή και του δικαιώματος 
εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη 
υφιστάμενων στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και παραλίας για 
την εξυπηρέτηση της επένδυσης. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι 
πενήντα (50) έτη με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΛΕΞΕΙΣ) και μπορεί να παραταθεί για περαιτέρω σαράντα εννέα (49) έτη με τους 
όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών. «Αν 
πρόκειται για παραχώρηση απλής χρήσης, η πιο πάνω απόφαση εκδίδεται από τον 
Υπουργό Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Περιουσίας. Το αντάλλαγμα παραχώρησης στις περιπτώσεις των προηγούμενων 



εδαφίων καθορίζεται, ανά πενταετία, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου για 
την παραχώρηση οργάνου, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Περιουσίας. Για τον καθορισμό του ύψους του ανταλλάγματος λαμβάνονται υπόψη, 
ιδίως, το μέγεθος του παραχωρούμενου χώρου, το είδος της αιτούμενης 
δραστηριότητας ή του υπό εκτέλεση έργου, καθώς και οι μισθωτικές αξίες της 
περιοχής. Με πράξη του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου παραχώρησης μπορεί το 
καθορισθέν αντάλλαγμα να αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια της πενταετίας, αν 
διαπιστωθεί σημαντική αύξηση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου. Η παραχώρηση 
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που έχουν χαρακτηριστεί Τουριστικά Δημόσια 
Κτήματα, καθώς και των επ' αυτών νομίμως υφιστάμενων συστατικών και 
παραρτημάτων, διενεργείται, για το χρόνο που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο, με 
απόφαση του φορέα διοίκησης αυτών, στην οποία καθορίζονται οι όροι και το 
αντάλλαγμα για την παραχώρηση.» Για την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην 
παραλία τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α' 285). 
2. Στην περίπτωση που τα λιμενικά έργα της παραγράφου 1 εμπεριέχουν πρόσχωση 
θαλάσσιου χώρου, μετά την ολοκλήρωσή τους κινείται η διαδικασία 
επανακαθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας και το γήπεδο που 
δημιουργείται καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα. Το εν λόγω δημόσιο κτήμα, εφόσον 
ο κύριος της επένδυσης ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα το επιθυμεί, μπορεί να 
παραχωρείται κατά χρήση ή να εκμισθώνεται απευθείας σε αυτόν. 
3. Η αξιοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας με την παραχώρηση πρέπει να μην 
εμποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των λουσμένων στην παραλία και 
αιγιαλό, εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, και 
εφόσον προβλέπεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης. 
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους 
της παραχωρούμενης προς τον κύριο της επένδυσης έκτασης αιγιαλού, παραλίας και 
λιμενικών έργων επιτρέπεται κατ' εξαίρεση «με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών», εφόσον η χρήση αυτή επιβάλλεται για λόγους ανάπτυξης της εθνικής 
οικονομίας ή άλλης δημόσιας ωφέλειας και δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία 
της επένδυσης. 
5. Τυχόν υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης των ανωτέρω εκτάσεων 
και εγκαταστάσεων συνεχίζονται μετά την υπογραφή της σύμβασης της παραγράφου 
1 μέχρι τη λήξη τους και, σε κάθε περίπτωση, όχι για περισσότερο από έξι (6) μήνες, 
μετά την πάροδο των οποίων λύονται αυτοδικαίως. «Με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται η 
διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισμού της αποζημίωσης των πρώην 
παραχωρησιούχων, οι συμβάσεις των οποίων λύονται με βάση την παρούσα 
παράγραφο, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.» 
«6. Για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης υποβάλλεται αίτηση του κυρίου της 
επένδυσης ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα στην κατά τόπον αρμόδια Κτηματική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενη: 
α. Αν πρόκειται για παραχώρηση απλής χρήσης, από το οικείο Ειδικό Σχέδιο 
Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου που έχει εγκριθεί κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 12 του παρόντος νόμου. 
β. Αν πρόκειται για παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων, από την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 13 απόφαση έγκρισης της χωροθέτησης του επενδυτικού 



σχεδίου ή, στις περιπτώσεις δημοσίων ακινήτων που πολεοδομούνται, από την 
προβλεπόμενη στην παρ. 7 του άρθρου 12 απόφαση έγκρισης της πολεοδομικής 
μελέτης. Αν στις πιο πάνω αποφάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται όροι για τις 
αιτούμενες επεμβάσεις στον αιγιαλό, την κοινόχρηστη παραλία, τη θάλασσα και τον 
πυθμένα αυτής, προσκομίζεται ιδιαίτερη προς τούτο απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων. Σε κάθε περίπτωση, συνυποβάλλεται και η οριστική μελέτη 
του έργου με τα ακριβή όρια του ζητούμενου προς παραχώρηση χώρου»». 
 
Άρθρο 14Α:  
"1. Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων ως «περιοχών τουρισμού-αναψυχής» 
ή ως περιοχών παραθεριστικού - τουριστικού χωριού επιτρέπεται η απευθείας 
παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα της 
χρήσης αιγιαλού και παραλίας που βρίσκεται «έμπροσθεν του ακινήτου» με σκοπό τη 
δημιουργία τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή τη χρήση των υφισταμένων, για 
την εξυπηρέτηση της πελατείας τους ή των κατοίκων, εξαιρουμένων των περιοχών 
που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 1650/1986, με την προϋπόθεση ότι η 
δυναμικότητα ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής δεν θα υπερβαίνει «προκειμένου περί 
περιοχών με γενικό προορισμό τον τουρισμό-αναψυχή ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) του αριθμού των κλινών του τουριστικού καταλύματος και, προκειμένου περί 
παραθεριστικών-τουριστικών χωριών, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του 
αριθμού των παραθεριστικών κατοικιών και έχει συνταχθεί σχετική ακτομηχανική 
μελέτη.» 
2. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνον «εφόσον το τουριστικό κατάλυμα» ή το 
παραθεριστικό - τουριστικό χωριό βρίσκεται σε απόσταση πέραν του ενός (1) 
χιλιομέτρου από υφιστάμενο τουριστικό λιμένα αναψυχής, και εφόσον η τουριστική 
λιμενική εγκατάσταση έχει προβλεφθεί στο οικείο ΕΣΧΑΔΑ. Η παραχώρηση γίνεται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού για χρονικό διάστημα 
μέχρι πενήντα (50) έτη και με καταβολή ανταλλάγματος που προσδιορίζεται στην 
οικεία σύμβαση παραχώρησης και μπορεί να παραταθεί για περαιτέρω σαράντα εννέα 
(49) έτη με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε κοινή απόφαση των ίδιων 
Υπουργών. 
3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση ή η προς τρίτο παραχώρηση των 
λιμενικών αυτών εγκαταστάσεων. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής διαπιστώνεται 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως τη χωρίς 
αποζημίωση στέρηση του δικαιώματος χρήσεως της τουριστικής λιμενικής 
εγκατάστασης από την ξενοδοχειακή μονάδα ή το συγκρότημα. 
4. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 14 εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρου." 
 
Άρθρο 15: Έκδοση οικοδομικών αδειών. 
"1. α. Οι άδειες δόμησης για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στα ακίνητα 
του άρθρου 10, καθώς και για τις οικοδομικές εργασίες nou απαιτούνται για τα 
συνοδό έργα εξωτερικής υποδομής, εκδίδονται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και 
Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή 



αίτησης από τον κύριο ή τον έχοντα νόμιμο δικαίωμα. Εφόσον απαιτείται κατά τις 
κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής επί των 
αρχιτεκτονικών μελετών που υποβάλλονται για την έκδοση άδειας δόμησης, αυτή 
παρέχεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 26 του ν. 
4030/2011. «Μετά από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου αναζητούν από τις οικείες υπηρεσίες του Δημοσίου, των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή στοιχεία, των οποίων η έκδοση δεν προϋποθέτει τη 
σύμπραξη του αιτούντος και τα οποία δεν συνυποβάλλονται με την αίτησή του, αν ο 
ενδιαφερόμενος τα αναζήτησε εγγράφως από τις αρμόδιες υπηρεσίες προ είκοσι (20) 
ημερών.» 
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ειδικά 
δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες για την έκδοση των αδειών δόμησης, ειδική 
διαδικασία ελέγχου, καθώς και ειδικοί χρόνοι ισχύος και ειδικές διαδικασίες και 
προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενημέρωσης των φακέλων των αδειών δόμησης για 
τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται εντός των ακινήτων της παρούσας 
παραγράφου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων." 
2. Όλες οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 12 έως και 15 του παρόντος νόμου 
αναρτώνται υποχρεωτικά στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και, κατά περίπτωση, στο δικτυακό τόπο 
του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ή στο δικτυακό 
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 στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Περιουσίας. 
 
Άρθρο 15Α: Λειτουργική αδειοδότηση. 
1. Η λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών του 
άρθρου 2, του άρθρου 31 και του άρθρου 34 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, γίνεται 
κατά τις οικείες διατάξεις. 
2. Για την προέγκριση και την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και κολυμβητικών 
δεξαμενών εντός επενδυτικών σχεδίων που αναπτύσσονται εντός ΕΣΧΑΔΑ με 
χρήσεις του άρθρου 11Β περιπτώσεις 2, 3 και 4Α του ν. 3986/2011, αρμόδια είναι η 
Υπηρεσία του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει. Για τη χορήγηση της 
προέγκρισης και της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις των άρθρων 151, 152, 153 και 154 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. «Η ίδια 
Υπηρεσία λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για την αδειοδότηση σε όλα τα 
στάδιά της και για τις απαραίτητες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών, για 
οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του ν. 2160/1993 τουριστικά 
καταλύματα «εντός επενδυτικών σχεδίων που αναπτύσσονται εντός ΕΣΧΑΔΑ», 



ανεξαρτήτως της δυναμικότητος και της κατηγορίας αυτών, καθώς και για τις 
εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες θα προορίζονται, να 
λειτουργήσουν εντός των ανωτέρω τουριστικών καταλυμάτων. Σε κάθε περίπτωση, 
για όλες τις μορφές αδειοδοτήσεων του παρόντος άρθρου, η έκδοση της απόφασης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης.» 
3. Για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών εντός 
δημόσιων ακινήτων αρμόδιος είναι ο Υπουργός Υγείας, τηρουμένης της διαδικασίας 
και των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο π.δ. 247/1991 (Α' 93) και στο π.δ. 
517/1991 (Α' 202). Η προέγκριση και η οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου 
χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. 
4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος, με κοινές αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού 
καθορίζονται «Πρότυπες Λειτουργικές Δεσμεύσεις» για τη λειτουργική αδειοδότηση 
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εντός περιουσιακών στοιχείων που 
αξιοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο κύριος της 
επένδυσης ή ο έλκων νόμιμο δικαίωμα από αυτόν υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη Δήλωση Υπαγωγής της δραστηριότητας στην οικεία Πρότυπη 
Λειτουργική Δέσμευση (Π.Λ.Δ.). Η κατά τα ανωτέρω Δήλωση Υπαγωγής επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης του κυρίου της επένδυσης ή του έλκοντα νόμιμο δικαίωμα 
από αυτόν κατά το ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση ανακριβούς ή 
ψευδούς δηλώσεως, ο δηλών υπόκειται στις κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 
22 του ν. 1599/1986, καθώς και στις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα για τις προϋποθέσεις και τους όρους 
λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας νομοθεσία.» 
«5. Κατά παρέκκλιση από το ν. 2971/2001 με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού 
μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων είναι δυνατή η νομιμοποίηση 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λιμενικών έργων εντός της χερσαίας 
(περιλαμβανομένου του αιγιαλού και της παραλίας) και θαλάσσιας ζώνης 
τουριστικών λιμένων που αξιοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ. Σχετικώς υποβάλλεται 
αίτηση του παραχωρησιούχου ή του έλκοντος εξ αυτού δικαίωμα μέχρι τις 
31.12.2015, συνοδευόμενη από α) τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης ή του έργου, 
β) τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500, γ) φωτογραφίες και χάρτη της 
ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση της εγκατάστασης ή του έργου και δ) 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης μπορεί 
να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. Για 
τη νομιμοποίηση υφισταμένων εγκαταστάσεων και έργων, καθώς και για την 
εκτέλεση νέων έργων ή τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εντός αιγιαλού και 
παραλίας που περιλαμβάνονται στη χερσαία ζώνη τουριστικού λιμένα εφόσον 
εκτελούνται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων μελετών, δεν οφείλεται αποζημίωση 
χρήσης αυθαίρετης ή μη, προς το Ελληνικό Δημόσιο και δεν απαιτείται άδεια 
χρήσης.» 
 
Άρθρο 16: Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας 
Περιουσίας. 
1. Συνιστάται, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου 
Οικονομικών, Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας 



Περιουσίας, το οποίο έχει ως έργο την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και την παροχή 
εισηγήσεων 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 Δημόσιας Περιουσίας, ως Πρόεδρο. β) Έναν Νομικό Σύμβουλο 
του Ν.Σ.Κ. από τους υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του 
Υπουργείου Οικονομικών. γ) Τους αρμόδιους για θέματα βιομηχανίας, λιμένων και 
λιμενικής πολιτικής Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. δ) Τους αρμόδιους για θέματα περιβάλλοντος 
και πολεοδομίας Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής. ε) Τους αρμόδιους για θέματα τουρισμού και πολιτισμού 
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 Δικτύων. 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 
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Το Συμβούλιο μπορεί να 
υποβοηθείται στο έργο του από εξειδικευμένους συμβούλους, μετά από σχετική 
εισήγηση του Προέδρου του. 
2. Έργο του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας 
Περιουσίας είναι ιδίως: α) Η παροχή υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Περιουσίας για θέματα εφαρμογής των διατάξεων 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 προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου. γ) 
Ο συντονισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων που 
εμπλέκονται στη διαδικασία 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 
παρεμβάσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της διαδικασίας 
αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων. 
3. Το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, 
τον Ιανουάριο κάθε έτους, υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονομικών απολογιστική 
έκθεση σχετικά με το έργο που υλοποίησε το προηγούμενο έτος βάσει της 
προηγούμενης παραγράφου. 
4. Το Συμβούλιο, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων 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 Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της 
Δημόσιας Περιουσίας και να καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του. 
6. Η σύνθεση του Συμβουλίου μπορεί να διευρύνεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και με εκπροσώπους 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. 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. 
3. Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3220/2004 (Α' 15) αντικαθίσταται. 
4. α) Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α' 
17) αντικαθίσταται. β) Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 
2882/2001, όπως αντικαθίσταται με την προηγούμενη περίπτωση α', εφαρμόζεται και 
επί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση καθορισμού της επιστρεπτέας 
αποζημίωσης για την ανάκληση αυτών. 
5. Η περίπτωση γ' της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται. 
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 ανάκληση 
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 
ασυμβίβαστη προς την τουριστική αξιοποίηση της συνολικής έκτασης, εντός της 
οποίας βρίσκονται. Το ασυμβίβαστο της συνέχισης της μίσθωσης τεκμαίρεται, στην 
περίπτωση που η «Ε.Τ.Α. Α.Ε.» προβαίνει στην ανάθεση της τουριστικής 
αξιοποίησης του συνόλου του ακινήτου, ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό για την 
επιλογή μισθωτή. Η καταγγελία γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
«Ε.Τ.Α. Α.Ε.», εφόσον έχει δημοσιευθεί η σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού, τα δε 
αποτελέσματα 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 μπορεί να ασκηθεί σύμφωνα με το άρθρο 69 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
8. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3342/2005 προστίθεται εδάφιο. 
9. Στο άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α' 131) προστίθεται παράγραφος 3. 
10. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν. 2971/2001 (Α' 285) προστίθεται 
εδάφιο. 
 
Άρθρο 17Α: Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. 
1. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων τρίτων ή 
ακινήτων ή η σύσταση επ' αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, 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. Ο σκοπός των παραπάνω αναγκαστικών 



απαλλοτριώσεων θεωρείται μείζονος και γενικότερης σημασίας για την οικονομία της 
χώρας και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος. 
2. Οι απαλλοτριώσεις της προηγούμενης παραγράφου κηρύσσονται ή τα εμπράγματα 
δικαιώματα συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 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 «ή υπέρ του Δημοσίου, 
εφόσον στο Ταμείο έχει περιέλθει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, πλην της κυριότητας 
επί της προς αξιοποίηση έκτασης» , όπως ειδικότερα ορίζεται στην απόφαση με την 
οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση. 
3. Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του οποίου αναγνωρίστηκαν 
δικαστικώς εμπράγματα δικαιώματα τρίτων, μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου στο 
Ταμείο ή μετά την περιέλευση στο Ταμείο εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο 
ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, η δαπάνη της αποζημίωσης για 
την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει το Δημόσιο. 
4. Η περιέλευση στο Ταμείο ή σε εταιρεία, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει 
εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή σε ειδικό διάδοχο αυτών, της 
κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δημοσίων ακινήτων, τα οποία 
έχουν προέλθει από συντελεσμένες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ του 
Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, 
επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 
οργανισμών κοινής ωφέλειας, συνιστά νόμιμη μεταβολή του φορέα της 
απαλλοτρίωσης. 
5. Δεν ανακαλούνται αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που συντελέσθηκαν 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 «ή υπέρ 
του Δημοσίου, εφόσον στο Ταμείο έχει περιέλθει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, πλην 
της κυριότητας επί της προς αξιοποίηση έκτασης», όπως ειδικότερα ορίζεται στην 
απόφαση με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση, εφόσον τα ακίνητα έχουν 
χρησιμοποιηθεί για το σκοπό, για τον οποίο επιβλήθηκε η αναγκαστική 
απαλλοτρίωση. 
6.α) Η ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης για ακίνητα μη 
χρησιμοποιηθέντα, μερικώς ή ολικώς, επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει αίτημα του τέως 
ιδιοκτήτη ή των καθολικών του διαδόχων, εντός τριετίας από τη συντέλεση της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Αν συναινεί ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση, η ανάκληση 
επιτρέπεται εντός πενταετίας από τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 
Θεωρείται ότι ο σκοπός της απαλλοτρίωσης δεν έχει εκπληρωθεί μερικώς, εφόσον 
δεν έχει εκτελεστεί μέρος των απαιτούμενων εργασιών, το οποίο υπερβαίνει κατ' 
αξίαν το 1/3. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση τις μελέτες που έχουν 
υποβληθεί και έχουν εγκριθεί. «Στην περίπτωση απαλλοτρίωσης επί της χερσαίας 
ζώνης λιμένα ή τουριστικού λιμένα θεωρείται ότι ο σκοπός της απαλλοτρίωσης έχει 
εκπληρωθεί, αν έχουν εκτελεστεί τα αναγκαία για τη λειτουργία του λιμένα λιμενικά 
έργα.» Η διαδικασία ανάκλησης και η επιστρεπτέα αποζημίωση προσδιορίζονται 
κατά το άρθρο 12 του ν. 2882/2001. β) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων α' και β' της 
παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 εφαρμόζονται αναλογικά στις απαλλοτριώσεις 
του παρόντος άρθρου. 
7. Η εξαίρεση της περίπτωσης Γ' της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001 ισχύει 
αναλογικά και για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, οι οποίες επανακηρύσσονται υπέρ 



του Ταμείου ή υπέρ εταιρείας, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ 
ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή υπέρ του ειδικού διαδόχου αυτών. 
«Επιτρέπεται η νέα κήρυξη απαλλοτριώσεων, συντελεσμένων ή μη, που έχουν 
κηρυχθεί οποτεδήποτε επί της χερσαίας ζώνης λιμένων ή τουριστικών λιμένων, 
εφόσον η προς απαλλοτρίωση έκταση είναι αναγκαία για την αξιοποίηση του λιμένα 
ή τουριστικού λιμένα, και ανεξάρτητα από το μέγεθός της.» 
8. Οποιοσδήποτε προβάλλει εμπράγματα δικαιώματα στα απαλλοτριούμενα ή στα 
ακίνητα επί των οποίων συστήνονται εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και 
οποιοσδήποτε τρίτος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης 
κατά της απαλλοτριωτικής πράξης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση ή τη δημοσίευσή της ως άνω 
πράξης. Για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής κατά της 
απαλλοτριωτικής πράξης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 11 
παράγραφοι 2, 3 και 4 του ν. 3894/2010. 
9. Στις απαλλοτριώσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις 
του άρθρου 12 του ν. 3894/2010, των υποπαραγράφων β', γ' και δ' της παρ. 1 και της 
υποπαραγράφου α' της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2730/1999, του δευτέρου εδαφίου 
της υποπαραγράφου α', των υποπαραγράφων β', γ', η' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 
2730/1999, καθώς και της υποπαραγράφου α', του πρώτου εδαφίου της 
υποπαραγράφου β' και της υποπαραγράφου γ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 
2730/1999. 
10. Η τήρηση των διαδικασιών του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 
2882/2001 μπορεί να παραλείπεται, όταν η συγκεκριμένη θέση του έργου έχει ήδη 
ειδικά προβλεφθεί σε ΕΣΧΑΔΑ του άρθρου 12. 
11. Ως προς την αποβολή από τα απαλλοτριούμενα εφαρμόζονται αναλογικά οι 
διατάξεις των παραγράφων 5, 7, 8 υποπαράγραφοι α' και β', και 9 του άρθρου 7 του ν. 
2730/1999. 
12. Με ειδική απόφαση του αρμόδιου για τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό 
της αποζημίωσης, ύστερα από αίτησή του υπέρ ου η απαλλοτρίωση, επιτρέπεται η 
πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της 
αποζημίωσης, υπό τον όρο της καταβολής εύλογου τμήματος της αποζημίωσης που 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 70% της κατά το οικείο σύστημα 
προσδιοριζόμενης αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, άλλως της εκτιμώμενης 
αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ του δικαιούχου της 
αποζημίωσης. 
13. Ως προς τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 6 του 
άρθρου 7 του ν. 2730/1999. 
14. Για την εξυπηρέτηση των έργων αξιοποίησης των ακινήτων, τα οποία 
αξιοποιούνται από το Ταμείο, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επιτρέπεται η 
απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που 
είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και Πολιτισμού και Τουρισμού. 
15. Η διάνοιξη υπογείων σηράγγων στο επιβαλλόμενο από τις τεχνικές ανάγκες 
βάθος κατά την εκτέλεση έργων αμέσως ή εμμέσως εξυπηρετούντων την αξιοποίηση 
των ακινήτων, τα οποία αξιοποιούνται από το Ταμείο κατά τις διατάξεις του 
παρόντος, γίνεται χωρίς αποζημίωση με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται η 



συνήθης εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών. Σε περίπτωση που υφίσταται 
υποχρέωση αποζημίωσης η τελευταία προσδιορίζεται από το κατά τόπο αρμόδιο 
Μονομελές Πρωτοδικείο που δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 
16. Ως προς τη δικαστική δαπάνη εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 9 του ν. 
2730/1999. 
17. Ως προς την παρακατάθεση της αποζημίωσης και τις αμοιβές πραγματογνωμόνων 
εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 10 του ν. 2730/1999. 
18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε αναγκαστικές 
απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται υπέρ του Ταμείου ή εταιρείας, της οποίας το 
μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή σε ειδικό 
διάδοχο αυτών, καθώς και σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, στις οποίες οι 
παραπάνω καθίστανται φορείς της απαλλοτρίωσης από το σημείο στο οποίο 
ευρίσκεται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
19. Συμπληρωματικώς στις απαλλοτριώσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (ν. 2882/2001), εφόσον δεν 
αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού. 
20. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, όπου στις διατάξεις του ν. 2730/1999 
γίνεται αναφορά σε διάταξη του ν. 797/1971, νοείται η αντίστοιχη διάταξη του ν. 
2882/2001. 
Άρθρο 17Β: Ρυθμίσεις για ακίνητα των νομικών προσώπων του ν. 590/1977 (Α' 
146) 
1. Ακίνητα που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 
590/1977 ή επί των οποίων τα νομικά αυτά πρόσωπα διατηρούν δικαίωμα διακατοχής 
ή ασκούν τη διοίκηση και διαχείρισή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
υπάγονται σε διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης και αποκτούν βιώσιμη επενδυτική 
ταυτότητα με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 έως 16 του παρόντος 
Κεφαλαίου και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 
2. Την αίτηση και τις συνοδεύουσες αυτήν μελέτες που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 του άρθρου 12 του παρόντος Κεφαλαίου μπορεί να υποβάλει και το ενδιαφερόμενο 
νομικό πρόσωπο ή ο ασκών δικαιώματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης επί 
της περιουσίας του κατά τις κείμενες διατάξεις ή ο έλκων εκ του νομικού προσώπου 
δικαιώματα. Όλες οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 12 έως 15 του παρόντος 
Κεφαλαίου αναφορικά με τα ακίνητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
αναρτώνται υποχρεωτικά στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. 
3. Η αξιοποίηση των ακινήτων της παραγράφου 1 γίνεται αποκλειστικά με βάση τη 
νομοθεσία περί ανάπτυξης και αξιοποίησης της περιουσίας των νομικών προσώπων 
του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977. Τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Ελληνικού 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 επί των ακινήτων της 
παραγράφου 1 δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
 
Άρθρο 18: Ορισμοί. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ 



Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού: 
«1. «Επιφάνεια» είναι το εμπράγματο δικαίωμα φυσικού ή νομικού προσώπου να 
κατασκευάζει κτίσμα σε έδαφος κτήματος που είναι, κατά το χρόνο σύστασης του 
δικαιώματος, δημόσιο, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και 
να ασκεί στο κτίσμα αυτό ή σε κτίσμα ήδη κατασκευασμένο σε τέτοιο κτήμα τις 
εξουσίες, που παρέχει το δικαίωμα της κυριότητας.» 
2. «Κύριος» είναι ο κύριος του εδάφους του δημοσίου κτήματος. 
3. «Επιφανειούχος» είναι το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα της επιφανείας. 
4. «Δημόσια κτήματα» είναι τα ακίνητα οποιασδήποτε φύσης που ανήκουν στο 
Ελληνικό Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, "εξ ολοκλήρου, άμεσα ή 
έμμεσα, στο Δημόσιο ή 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» είναι κάθε συστατικό του δημοσίου κτήματος και ιδίως το οικοδόμημα, 
κατασκευή, εγκατάσταση, κτήριο, δεξαμενή, υπόστεγο, σταθμός αυτοκινήτων 
(πάρκινγκ), γέφυρα, σήραγγα, αγωγός, αεροδρόμιο, οδικό, σιδηροδρομικό ή λιμενικό 
έργο, αθλητική, ψυχαγωγική ή τουριστική εγκατάσταση, καθώς και κάθε κατασκευή 
επί του εδάφους. Το κτίσμα μπορεί να είναι και υπόγειο.» 
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 Αστικού Κώδικα, επιτρέπεται η 
σύσταση δικαιώματος επιφανείας 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 σύμβαση. Οι διατάξεις για τη 
μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων με συμφωνία εφαρμόζονται αναλόγως και για 
τη σύσταση επιφανείας. "Η επιφάνεια δεν μπορεί να συσταθεί για χρόνο μεγαλύτερο 
των ενενήντα εννέα (99) ετών και μικρότερο των πέντε (5) ετών. Επιφάνεια που 
συστήθηκε για χρόνο μεγαλύτερο των ενενήντα εννέα (99) ετών ή μικρότερο των 
πέντε (5) ετών, ισχύει για ενενήντα εννέα (99) ή πέντε (5) 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 
συμβολαιογραφικό έγγραφο υποβαλλόμενο σε μεταγραφή. 
3. Επιφάνεια μπορεί να συσταθεί και σε έδαφος, συγκύριος του οποίου είναι ο 
επιφανειούχος. Δεν μπορεί να συσταθεί, αν η κυριότητα επί του εδάφους βαρύνεται 
με δικαίωμα επικαρπίας ή έχει ήδη επιβαρυνθεί με δικαίωμα επιφανείας. 
4. Σύσταση δικαιώματος επιφανείας με χρησικτησία δεν επιτρέπεται. 
"5. Κτίσμα, που αποτελεί αντικείμενο δικαιώματος επιφανείας μπορεί να υπαχθεί στο 
καθεστώς διηρημένης ιδιοκτησίας από τον επιφανειούχο, κατ' ανάλογη εφαρμογή των 
άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, του ν. 3741/1929 και του ν.δ. 



1024/1971. Στην περίπτωση αυτή, οι επί μέρους οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες δεν 
έχουν ποσοστά συγκυριότητας στο έδαφος, αλλά ποσοστά εξ αδιαιρέτου στο 
δικαίωμα επιφανείας". 
«6. Επιτρέπεται διαίρεση του δικαιώματος επιφανείας με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν για την κυριότητα. Ως προς τα δικαιώματα τρίτων 
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την κυριότητα.» 
 
Άρθρο 20: Δυνητικό 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 
ανοικοδόμησή του σε περίπτωση καταστροφής του, γ) στην κατανομή της καταβολής 
των βαρών οποιασδήποτε 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 
μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του δικαιώματος υπέρ τρίτων, στ) στο δικαίωμα του 
επιφανειούχου (έχει διαγραφεί φράση) να αποκτήσει και το έδαφος, ζ) στο δικαίωμα 
του επιφανειούχου προς αποζημίωση για τα περιερχόμενα στον κύριο κατά τη λήξη 
του δικαιώματος κτίσματα, «και στις προϋποθέσεις αποζημίωσης». «η) στη χρήση 
του εδάφους επί του οποίου έχει συσταθεί η επιφάνεια», θ) στα δικαιώματα του 
κυρίου, ιδίως καταβολή ποινικής 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 τη λήξη ή απόσβεσή της». 
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 μεταγραφή. 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 θανάτου. Μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο εισφοράς σε εταιρεία. «Η μεταβίβαση της επιφανείας γίνεται όπως και η 
μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου.» 
«2. Επιτρέπεται η σύσταση υποθήκης, η εγγραφή προσημείωσης, καθώς και η 
σύσταση πραγματικών και προσωπικών δουλειών, οι οποίες βαρύνουν το δικαίωμα 
επιφανείας.» 
3. Αν έχει συμφωνηθεί ότι η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση 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 οποιασδήποτε φύσης βάρη που έχουν σχέση με το 
κτίσμα ή και το έδαφος, «επί του οποίου υφίσταται το δικαίωμα επιφανείας». 
5. Προγενέστερα εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου εξακολουθούν να 
βαρύνουν το ακίνητο, εκτός αν ο δικαιούχος συναινέσει στον περιορισμό τους επί του 
εδάφους ή του κτίσματος. 
 
Άρθρο 22: Λήξη και απόσβεση επιφανείας - Αποτελέσματα. 
1. Η επιφάνεια λήγει με την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της. 
2. Η επιφάνεια αποσβέννυται άμα ενωθεί με την κυριότητα 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 μονομερή 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 απόσβεση της επιφανείας. 
5. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα: Βλέπε Σχόλια). 
6. "Όταν η επιφάνεια λήξει ή αποσβεσθεί, τα κτίσματα και οι οριζόντιες ή κάθετες 
ιδιοκτησίες περιέρχονται στον κύριο". Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία 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. "Όταν η επιφάνεια λήξει ή αποσβεσθεί, ο επιφανειούχος υποχρεούται να αποδώσει 
τα κτίσματα στον κύριο". Στη σχέση ανάμεσα στον επιφανειούχο 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 λήξη επιφέρει την απόσβεση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τρίτων επί του 
δικαιώματος επιφανείας.» 
«9. Εάν κατά το χρόνο απόσβεσης του δικαιώματος επιφανείας υπάρχουν 
εμπράγματα δικαιώματα τρίτων επ' αυτού, δεν επέρχεται απόσβεση της επιφάνειας 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αλλά η επιφάνεια 
συνεχίζει στο πρόσωπο του κυρίου μέχρι τη λήξη της, μπορεί να μεταβιβαστεί 
περαιτέρω και τα εμπράγματα δικαιώματα τρίτων εξακολουθούν να βαρύνουν της 
επιφάνεια.» 
 
Άρθρο 23: Τύχη μίσθωσης κατά τη λήξη της επιφανείας. 
Εάν η επιφάνεια λήξει κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης 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 επιφανειούχου 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 καθορίζονται κατά τη σύσταση της 
επιφανείας ή με μεταγενέστερη 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 Διατάξεις. 
1. Σε περίπτωση λειτουργίας κτηματολογίου, η προβλεπόμενη στον παρόντα νόμο 
δημοσιότητα με εγγραφή στα βιβλία μεταγραφών γίνεται στα κτηματολογικά βιβλία. 
«2.α. Για την εφαρμογή της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας το εμπράγματο 
δικαίωμα της επιφανείας εξομοιώνεται με εκείνο της επικαρπίας. β. Για την 
εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος το κόστος κτήσης του 
δικαιώματος επιφάνειας (είτε κατά τη σύσταση είτε σε μεταγενέστερη μεταβίβαση) 
εκπίπτεται τμηματικά και ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που 
διαρκεί το δικαίωμα επιφάνειας. Αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα 
έσοδα της επιφανειούχου επιχείρησης το σύνολο των εκπτώσεων του προηγούμενου 
εδαφίου, χωρίς να απαιτείται επιμερισμός βάσει της σχέσης αξίας γης και κτισμάτων. 
Από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εκπίπτεται το τίμημα για τη σύσταση 
προσωπικής ή πραγματικής δουλείας επί δικαιώματος επιφάνειας. Για τον τρόπο 
υπολογισμού της έκπτωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται τα οριζόμενα 
στα δύο πρώτα εδάφια της υποπαραγράφου αυτής. γ. Για την εφαρμογή των 
διατάξεων περί του δικαιώματος έκπτωσης και επιστροφής του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας, σε περίπτωση ανέγερσης κτισμάτων από τον επιφανειούχο και, 
περαιτέρω, μεταβίβασης του δικαιώματος επιφάνειας επί των κτισμάτων αυτών 
παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του φόρου εισροών που επιβάρυνε την 
κατασκευή του υπό τους ίδιους όρους και στην ίδια έκταση που ισχύουν για τη 
μεταβίβαση πλήρους κυριότητας. Σε περίπτωση που η διάρκεια του δικαιώματος που 
μεταβιβάζεται είναι μικρότερη από τη συνολική υπολειπόμενη διάρκεια του 
δικαιώματος του μεταβιβάζοντα κατά τη στιγμή της μεταβίβασης, η ρύθμιση του 
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι η διάρκεια του δικαιώματος που 
μεταβιβάζεται είναι τουλάχιστον είκοσι έτη. Εάν η διάρκεια του δικαιώματος που 
μεταβιβάζεται είναι μικρότερη από τη συνολική υπολειπόμενη διάρκεια του 
δικαιώματος του μεταβιβάζοντα κατά τη στιγμή της μεταβίβασης και περαιτέρω η 
διάρκεια του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος επιφάνειας είναι μικρότερη των είκοσι 
ετών, το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του φόρου εισροών περιορίζεται 
αναλογικά με βάση τους μήνες. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου 
διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών λαμβάνεται ως μήνας.» 



3. Ο κύριος δύναται να τιτλοποιεί παρούσες και μελλοντικές 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 διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις το Δημόσιο 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 διαγωνισμό το ακίνητο, επί του οποίου έχει συσταθεί δικαίωμα 
επιφανείας, ο επιφανειούχος έχει δικαίωμα να το αποκτήσει κατά προτεραιότητα 
έναντι άλλων που υποβάλλουν ουσιωδώς όμοιες προσφορές. 
"5. Οι διατάξεις για την κατάσχεση ακινήτου εφαρμόζονται και για την κατάσχεση 
του δικαιώματος της επιφάνειας". 
"6. Σε περίπτωση πλειστηριασμού του δικαιώματος επιφάνειας οι γεγενημένες 
απαιτήσεις του κυρίου έναντι του επιφανειούχου για τη καταβολή του 
προβλεπόμενου στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου ανταλλάγματος ικανοποιούνται 
μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης και πριν την διαίρεση του 
πλειστηριάσματος σε ποσοστά κατά τα άρθρα 977 και 1007 Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. Ομοίως ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αυτές και σε περίπτωση 
πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης μετά την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των 
εξόδων διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η 
προσωρινή και οριστική αντιμισθία του συνδίκου και των τυχόν ομαδικών 
πιστωμάτων ή αντίστοιχα των εξόδων εκκαθάρισης στα οποία περιλαμβάνονται και 
οι δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης κατά τη εκκαθάριση". 
 
Άρθρο 27: Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήματος. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
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. 
2. Το πρώτο εδάφιο και ο πίνακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. 
αντικαθίστανται. 
3. α. Το πέμπτο έως και το ενδέκατο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται. β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του 
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται. 
4. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι 
υποπεριπτώσεις γγ' και δδ'. 
5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του 
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται. 
6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση ι'. 
7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται. 
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 παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 
Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται. 
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. 
αντικαθίσταται. 
3. Η υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 
Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται. 
4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 
του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται. 
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. 
αντικαθίσταται. 
6. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 αντικαθίσταται. 
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 εισοδήματα άνω των δώδεκα 
χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις 
διαχειριστικές 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, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του 
φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Το τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται 
υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.. «Εξαιρούνται και δεν 
προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και 
των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 
ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, τα εισοδήματα της παρ. 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 ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα 
ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν 
έχουν πραγματικά εισοδήματα. «Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς 
εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους 
καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής 
Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι 
των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήματά του, καθώς και όσοι 
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο 
βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.» 
«3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα 
της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής: α) Για συνολικό καθαρό 
εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, 
η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (0,7%) 
επί ολόκληρου του ποσού. β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα 



(20.001) ευρώ έως και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η ειδική εισφορά 
υπολογίζεται με συντελεστή ένα κόμμα τέσσερα τοις εκατό (1,4%) επί ολόκληρου 
του ποσού. γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) έως 
και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 
δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού. δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα 
από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική 
εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του 
ποσού. ε) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ έως 
και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με 
συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) επί ολόκληρου του ποσού. στ) Για συνολικό καθαρό 
εισόδημα από πεντακόσιες χιλιάδες ένα (500.001) και άνω, η ειδική εισφορά 
υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί ολόκληρου του ποσού. ζ) Για 
το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2, του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, 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 Διοικήσεων, των 
Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων 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 N. 3833/2010 (Α' 40), η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τοις 
εκατό (8%) επί ολόκληρου του ποσού. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς από 1.1.2015 
περιορίζεται αναλόγως, 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 
προσώπου 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 εκκαθαριστικό 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) Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).» 
β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό 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 εισφορά που αναλογεί στα 
εισοδήματά τους βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε 
σύζυγο. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την 
καταβολή της εισφοράς, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας. 



γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 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. 
«6. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο 
μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο 
οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον 
ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το 
κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά 
πλοία και με εξαίρεση το εισόδημα της περίπτωσης θ' της παραγράφου 5 του άρθρου 
6 του ΚΦΕ, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που 
καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου 
άρθρου. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με 
συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του 
ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα 
που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011. Για την 
απόδοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
καθορίζεται ο τρόπος παρακράτησης και ο τρόπος αναγωγής των αμοιβών αυτών σε 
ετήσιο εισόδημα και γενικά ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.» 
«7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για εισοδήματα που 
αποκτώνται από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2014.» 
«8. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 και των περιπτώσεων α' και γ' 
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης φυσικών προσώπων που επιβάλλεται και βεβαιώνεται στο οικονομικό 
έτος 2011. Για τα οικονομικά έτη 2012-2015 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 
παρόντος άρθρου βεβαιώνεται με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό 
σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος κάθε οικονομικού έτους. Στα 
ανωτέρω εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικών ετών 2013-2015 εμφανίζονται και 
τα παρακρατούμενα ποσά της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος αποτύπωσης της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τη χρήση 2011 στο εκκαθαριστικό σημείωμα και ο 
ειδικότερος τρόπος καταβολής αυτής.» 
«9. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων του παρόντος άρθρου δεν 
αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ.» 
 
Άρθρο 30: Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες. 
1. Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που 
προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, 
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 παραγράφου, υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής: α) Για επιβατικά 



αυτοκίνητα άνω των χιλίων εννιακοσίων είκοσι εννέα (1.929) κυβικών εκατοστών, η 
έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής 
δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). Από την επιβολή της έκτακτης 
εισφοράς εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω 
των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και 
τα επιβατικά 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 συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). Δεν 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 έκτακτη εισφορά ισούται με 
το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις 
εκατό (5%). δ) Για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, η έκτακτη 
εισφορά ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί 
συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται 
οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι 
αρμόδιος για τη φορολογία του φυσικού προσώπου με βάση τους τίτλους βεβαίωσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.. Για τον υπολογισμό 
της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου 
αποστέλλεται 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 παραπάνω διατάξεις, βεβαιώνεται και 
καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 29 του 
παρόντος. 
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται τυχόν 
απαιτούμενες πρόσθετες λεπτομέρειες και θέματα της διαδικασίας εφαρμογής των 
διατάξεων της έκτακτης εισφοράς. 
 
Άρθρο 31: Επιβολή τέλους επιτηδεύματος. 
1. Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία 
Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους 
επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής: 
«α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους 
σε τουριστικούς τόπους και ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
271 σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε 
οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.» 
«β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους 
σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια 
(1.000) ευρώ ετησίως.» 
«γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια 
πενήντα (650) ευρώ ετησίως.» 



«δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.» «Ως υποκατάστημα, 
για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελματική 
εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, 
στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν λογίζονται 
ως υποκαταστήματα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί 
εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν 
για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις 
που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού 
συγκροτήματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών 
κτισμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 33/1979 (Α' 10), που λειτουργούν σε ξεχωριστά 
κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση 
στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περίπτωσης 
δ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α'151), όπως ισχύει». Ειδικά για τις 
Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., 
καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική 
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση 
με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό 
πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως 
επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.» 
«ε) Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς 
Εργαζομένων, σε πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως». 
«Από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους 
επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο 
επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό 
(80%).» 
2. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΝ). Σε περίπτωση 
διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται 
ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του 
επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 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 επαγγελματίες 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 επιχειρήσεων εφόσον για τον 
επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως 
έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας. «Επίσης, εξαιρούνται οι 
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν 
παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.» 
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 καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για 
την επιβολή του τέλους 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 επιτηδεύματος ορίζεται σε τριακόσια 
(300) ευρώ και για τις δύο κατηγορίες επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών 
της παραγράφου 1. Για το ανωτέρω έτος, το τέλος επιτηδεύματος συμβεβαιώνεται και 
καταβάλλεται 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, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 
«8. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και για το 
οικονομικό έτος 2012 και επόμενα, το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται με βάση 
τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ 
και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος 
κάθε οικονομικού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η 
διαδικασία για την επιβολή και βεβαίωση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά 
πρόσωπα του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ για τα 
ανωτέρω έτη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 
παρούσας.» 
«9. Το τέλος επιτηδεύματος του παρόντος άρθρου δεν αφαιρείται από το συνολικό 
εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ των φυσικών 
προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα 
έσοδα των νομικών προσώπων του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του ΚΦΕ.» 
 
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. 
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 συνάπτονται επί 
ομολογιακών δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από την 1η Δεκεμβρίου 2010 και 
μετά, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των τίτλων. β) Στο τέλος της περίπτωσης β' 
της παρ. 1 του άρθρου 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. 
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται. 
«4. α. Στις περιπτώσεις που από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της 
Ελληνικής Αστυνομίας διενεργείται έλεγχος για τη βεβαίωση παραβάσεων της 
φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση 
για οικονομικά εγκλήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της δεν ισχύει το 



φορολογικό, τελωνειακό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή επιχειρηματικό απόρρητο. β. 
Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας με την ολοκλήρωση των ερευνών της 
διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που 
συγκέντρωσε κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τα οποία προκύπτει η 
τέλεση φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, προκειμένου να επιβληθούν οι 
κατά περίπτωση προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. γ. Με απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 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 Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.» 
 
Άρθρο 33: ορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών και γονικών παροχών. 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3842/2010 (Α' 58) αντικαθίσταται. 
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν 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. Στο τέλος 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), προστίθεται παράγραφος 5. 
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 προστίθεται με τις διατάξεις της 
προηγουμένης παραγράφου, εφαρμόζονται στις υποθέσεις φορολογίας δωρεών και 
γονικών παροχών, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 17 
Δεκεμβρίου 2010. 
 
Άρθρο 34: Συντελεστές Φ.Π.Α. 
1. Στις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε 
μειωμένο συντελεστή (δεύτερο 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, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
α) Η περίπτωση 27 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικαθίσταται. β) Η περίπτωση 28 
του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικαθίσταται. γ) H περίπτωση 29 του Κεφαλαίου Α. 
ΑΓΑΘΑ αντικαθίσταται. 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 καταργείται. [Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αναστέλλεται από 
1.8.2013 μέχρι και 31.12.2013, με την παρ. 14 του άρθρου 74 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ Α' 167/23.7.2013)] στ) Καταργούνται η ένδειξη (Ι) πριν την περίπτωση 1 του 
Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, καθώς και η παράγραφος ΙΙ στο τέλος του Κεφαλαίου 
αυτού και προστίθεται νέο Κεφάλαιο Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε 
μειωμένο συντελεστή (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21)», 
όπως τροποποιήθηκαν από την προηγούμενη παράγραφο, 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. 
«2. Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού 
κινητήρα έως 1929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε 
χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για 
τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα 
άνω των 1929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα 
της ΕΕ/ΕΟΧ, έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν 
στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Τα υβριδικά επιβατικά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1549 κ.εκ., που έχουν 
ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, για πρώτη φορά έως την 
31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα υβριδικά επιβατικά 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα από 1549 κ.εκ. και άνω, που 
έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, για πρώτη φορά έως την 
31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών 
των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Για τα πιο πάνω οχήματα, ανεξάρτητα 
κυλινδρισμού κινητήρα, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα 
της ΕΕ/ΕΟΧ, από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με 
βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή 
δημοσίας χρήσης οχήματα. Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα 
ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα ή σε χώρα της 
ΕΕ/ΕΟΧ, για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών 
κυκλοφορίας. Για τα οχήματα αυτά, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
ή σε χώρα της ΕΕ/ ΕΟΧ, από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας 
προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά 
είναι ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης οχήματα. Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες 
μοτοσικλέτες δημοσίας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1929 κ.εκ., ανεξάρτητα 
από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της 
ΕΕ/ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τις υβριδικές δίκυκλες και 
τρίκυκλες μοτοσικλέτες δημοσίας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1929 
κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή 
σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ 
των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Οι υβριδικές δίκυκλες και 
τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε 
χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τις υβριδικές 
δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα από 
1549 κ.εκ και άνω, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους 
στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται 
αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Οι 
επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες 
ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης 
ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών 
κυκλοφορίας». 
«3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας 
έτους 2016 και επομένων.» 



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 κυκλοφορίας έτους 
2012 και επόμενων, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του Δημοσίου. 
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, αντικαθίστανται. 
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 
αντικαθίσταται. 
3. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 73 του ν. 2960/ 2001 προστίθεται νέα παράγραφος 9. 
4. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 
αντικαθίσταται. 
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται. 
6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 αναριθμείται σε παράγραφο 8 
και μετά την παράγραφο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 7. 
7. Η παρ. 5 του άρθρου 178 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται. 
8. α) Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 
2960/2001 προστίθενται εδάφια. β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι 
δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές 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. «Με την ίδια 
απόφαση καθορίζονται η αρμόδια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης αρχή, 
ο Ειδικός Φορέας και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου του προϋπολογισμού σε βάρος του 
οποίου καταλογίζεται η σχετική δαπάνη, η διαδικασία πληρωμών και ελέγχου αυτών, 
ο τρόπος δέσμευσης των αναγκαίων πιστώσεων, τα αρμόδια όργανα για την 
εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η 
ευθύνη των εκκαθαριστών, των αρμόδιων για την πληρωμή οργάνων και των 
αχρεωστήτως λαβόντων, ο τύπος των τίτλων πληρωμής και ο τρόπος εξόφλησης 
αυτών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2362/1995 (Α' 247) όπως ισχύει, 
τυχόν έξοδα πληρωμής του επιδόματος, η διαδικασία εμφάνισης της σχετικής 
δαπάνης στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
πληρωμή της εν λόγω δαπάνης. Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπόκειται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.» «Η προκαλούμενη από την ως άνω παροχή συνολική δαπάνη 
σε βάρος του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε έτους δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000) ευρώ». 



9. α) Οι διατάξεις των περιπτώσεων ιζ' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε 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. 
 
Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς 
φορείς. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 αντικαθίσταται. 
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. 
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, 
αντικαθίσταται. 
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας - Α' 26), αντί 
των λέξεων «δύο (2) ετών» τίθενται οι λέξεις «πέντε (5) ετών». 
 5. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. 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. 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 συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε 
νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης. 
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 4 και 5" του παρόντος άρθρου. 
7. α) Το προσωπικό που τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντάσσεται σε 
πίνακες κατάταξης από το ΑΣΕΠ, με βάση αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια 
(όπως τυπικά προσόντα, εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, προϋπηρεσία, 
ειδικές γνώσεις κ.λπ.). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
καθορίζονται τα αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια που προβλέπονται στο 
προηγούμενο εδάφιο, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Από τους εν λόγω πίνακες 
κατάταξης, το ανωτέρω προσωπικό: αα) μπορεί να μεταφέρεται ύστερα από αίτηση 
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 ετήσιων προσλήψεων, με βάση 
τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010, ββ) επιλέγεται ύστερα από αίτηση του κατά 
προτεραιότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που 



προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και 
φορείς του δημόσιου τομέα, γγ) προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για 
την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση, σύμφωνα με το ν. 3250/2004, 
εφόσον υποβάλει αίτηση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η τυχόν επιλογή για 
απασχόληση επιφέρει διακοπή της καταβολής των αποδοχών της εργασιακής 
εφεδρείας. β) Σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας δεν εντάσσεται εργαζόμενος: αα) 
του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί ήδη σε προσυνταξιοδοτική 
διαθεσιμότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία της παρούσας παραγράφου, ββ) του 
οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του Κ.φ.Ε. (ν.2238/1994, Α' 151) και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε 
ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο 
φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
2 του άρθρου 7 του Κ.φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. γγ) που είναι 
ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των 
παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α' 229), εφόσον τα 
τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον 
βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.φ.Ε., δδ) που είναι προστάτης 
μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει 
φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.φ.Ε.. «εε) με (α) την ειδικότητα i) οδηγού 
και ii) τεχνίτη στην ανώνυμη εταιρία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (Ο.ΣΥ.), i) 
ηλεκτροδηγού, ii) σταθμάρχη, iii) τεχνίτη και iv) αρχιτεχνίτη στην ανώνυμη εταιρία 
«ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (ΣΤΑ.ΣΥ), και (β) των κλάδων i) 
σταθμαρχών, ii) προσωπικού ελιγμών και iii) προσωπικού συντήρησης γραμμής στην 
ανώνυμη εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε.) 
και μηχανοδηγών στην ανώνυμη εταιρία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ). Η 
διάταξη αυτή ισχύει για τους εργαζόμενους στις ανωτέρω Α.Ε., υπό την προϋπόθεση 
ότι κατά την 1.1.2012 παρέχουν την εργασία τους με τις ανωτέρω ειδικότητες και στο 
αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκουν, που διαπιστώνεται με απόφαση του 
οικείου διοικητικού συμβουλίου». «στστ) οι υπάλληλοι της γραμματείας των 
δικαστηρίων και των εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των εμμίσθων 
υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας. Έναρξη ισχύος της 
παρούσας ορίζεται η 27.10.2011.» «στστ) των κλάδων: i) Πτυχιούχων Μηχανικών 
ΤΕ, ii) Τεχνικών Υπαλλήλων � Σχεδιαστών, iii) Τεχνιτών Μηχανοστασίων � 
Εργοστασίων, iv) Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών, v) Χειριστών 
Μηχανημάτων Γραμμής & Έργων και vi) Τεχνιτών Γραμμής, του προσωπικού της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΣΕ)». Η διάταξη αυτή ισχύει για τους εργαζόμενους στην 
ανωτέρω εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της 
διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α' 268), παρείχαν την εργασία τους στο αντικείμενο του κλάδου στον 
οποίο ανήκουν, που διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας.» 
γ) Το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας συνεχίζει να 
λαμβάνει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και εφόσον προβλέπεται από 
ειδικότερες διατάξεις μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ένταξη του στο 
καθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το 
χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. δ) Για το προσωπικό που 
εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας καταβάλλονται από τον φορέα 
προέλευσης οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια 
σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη, υπολογιζόμενες 



επί των τακτικών αποδοχών που ελάμβανε ο εργαζόμενος κατά το χρόνο ένταξης του 
στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας κατά τον ίδιο χρόνο. Αν ο φορέας προέλευσης 
έχει καταργηθεί, οι ως άνω εισφορές, καθώς και η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση 
λόγω απόλυσης καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί κατ' εξαίρεση του προηγούμενου 
εδαφίου να καθορίζεται διαφορετικός φορέας καταβολής των αποδοχών ή και των 
εισφορών του προηγούμενου εδαφίου και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. ε) 
Η ένταξη στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως προαναγγελία απόλυσης 
για κάθε έννομη συνέπεια και οι αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό που 
εντάσσεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο γ', συμψηφίζονται με την 
αποζημίωση λόγω απόλυσης που τυχόν οφείλεται κατά τη λήξη του χρόνου της 
εργασιακής εφεδρείας. στ) Αν ο εργαζόμενος συνάψει οποιασδήποτε μορφής 
εργασιακή σχέση ή ασκήσει ελευθέριο επάγγελμα ή επιτήδευμα κατά τη διάρκεια της 
εργασιακής εφεδρείας, το καταβαλλόμενο σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο 
ποσοστό βασικού μισθού, περικόπτεται κατά το μέρος που οι πάσης φύσεως 
αποδοχές από την εργασιακή σχέση που συνάφθηκε ή το εισόδημα από το ελευθέριο 
επάγγελμα ή επιτήδευμα που ασκήθηκε, υπερβαίνουν τις αποδοχές που ελάμβανε 
κατά την είσοδο του στην εργασιακή εφεδρεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται ο τρόπος 
υπολογισμού του εισοδήματος σε μηνιαία βάση από την τυχόν άσκηση ελευθερίου 
επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, τα ειδικότερα ζητήματα ασφάλισης, καταβολής των 
εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ο τελικός δικαιούχος φορέας των εισφορών και 
κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.» 
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 πάντως 
όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους». 
 
Άρθρο 38: Δημοσιονομικές ρυθμίσεις. 
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Α' 297), όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α' 40), 
αντικαθίσταται. 
2. α) Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. 
Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών 
αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων 
ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ. «, 
συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών «και των θυγατρικών επιχειρήσεων των 
Τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις 
Τράπεζες». Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρείται το προσωπικό 
που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νδ. 2961/1954 (Α' 197), όπως έχει τροποποιηθεί με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Α' 165) και την παράγραφο 9 του 
άρθρου 44 του παρόντος νόμου.» β) Καθιερώνεται ειδική εισφορά των 
ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πέραν των 
προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά 
αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και 
πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του 



Ταμείου. Για όσους υπαλλήλους του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης 
περίπτωσης δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ η εισφορά υπολογίζεται σε ένα τοις 
εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, 
υπέρ του ΟΑΕΔ «, ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά 
Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω 
Ταμείων.» Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού, είσπραξης και 
απόδοσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. «γ) Οι ειδικές εισφορές των προηγούμενων 
περιπτώσεων που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.7.2011 
κατανέμονται ισόποσα και συνεισπράττονται με τις εισφορές των επόμενων μηνών 
του έτους 2011 σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που 
εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης.» 
3. Το άρθρο 1 του ν.δ. 391/1969 (Α' 281) καταργείται. 
4. Το συνολικό ποσό των προβλεπόμενων στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων και Περιφερειών μειώνεται κατά 
το ποσό απόδοσης των περιλαμβανομένων στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής παρεμβάσεων, που αφορούν τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Το συνολικό ποσό που μεταβιβάζεται κατ' έτος, σύμφωνα 
με τις ανωτέρω διατάξεις, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους Δήμους και τις 
Περιφέρειες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια 
εκατομμύρια (3.400.000.000) 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, 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 παραγράφου 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. «Στους αμειβόμενους με ειδικά 
μισθολόγια που διορίζονται, προσλαμβάνονται, κατατάσσονται ή μετατάσσονται 
μετά την 30.6.2011 αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους μέχρι και την εν λόγω 
ημερομηνία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου 
υπηρεσίας.» β) Οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή των 
αμειβομένων με τις διατάξεις του Β' Μέρους του ν. 3205/2003. γ) Οι διατάξεις που 
προβλέπουν μισθολογική ωρίμανση και προαγωγή του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που μισθοδοτείται με 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κοινές 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. 



«7. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α' 
146) και του ν. 4149/1961 (Α' 41), οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (Ρόδου, 
Κω και Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Καρπάθου και Κάσου και 
Σύμης) και οι Ενορίες και οι Μονές τους, οι Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές 
Μονές στην Ελλάδα, καθώς και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου δεν υπάγονται στις 
διατάξεις 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).» 
 
Άρθρο 39: Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομική ενίσχυση ανέργων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015 
1. Στο άρθρο 6 του ν. 1545/1985 (Α' 91) προστίθεται παράγραφος 8. 
2. Η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν.δ. 2961/1954 (Α' 197), όπως ισχύει, αντικαθίσταται. 
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 περιλαμβάνει 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 αορίστου 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 τροποποιήσει το άρθρο 5 του π.δ. 
81/2003, αντικαθίσταται. 
 
Άρθρο 42: Διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 
Το άρθρο 41 του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως αντικαταστάθηκε 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. 
 
Άρθρο 43: Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, 
για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. 
Παραλείπεται ως μη ισχύον. 



 
Άρθρο 44: Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις. 
1. Η χρηματοδότηση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (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 εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ, για κάθε έτος, σε σχέση με τη 
χρηματοδότηση κατά το έτος 2010. Με κοινή απόφαση 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, «αναστελλομένης, από την ίδια ως άνω ημερομηνία και καθ' 
όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής», 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. α) Συνιστάται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 
Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως 
Απασχολουμένων, ο οποίος αποτελείται από δυο κλάδους, που λειτουργούν με πλήρη 
οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Ο πρώτος κλάδος καλύπτει «ασφαλισμένους 
που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή 
καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση 
υπαγωγής στον τέως ΟΑΕΕ και στο τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ» και ο δεύτερος 
«ασφαλισμένους που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, 
ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε 
υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ». «Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση 
βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών, καθώς και η ενίσχυση της 
απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους ανωτέρω κλάδους». Για 
τους «ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α., για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή 
καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση 
υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ», ως διακοπή επαγγέλματος θεωρείται και το εισόδημα 
που δεν υπερβαίνει «το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου 
μισθωτού άνω των 25 ετών, αναγόμενο σε ετήσια βάση», κατά το προηγούμενο της 
υποβολής της αίτησης έτος, υπό τον πρόσθετο όρο ότι «το τελευταίο 6μηνο» προ της 
υποβολής της αίτησης δεν έχουν ασκήσει καμία επαγγελματική δραστηριότητα 
(περίοδος αναμονής). 
β) Από 1.8.2011 θεσπίζεται μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10,00) ευρώ που 
καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους - αυτοτελώς και ανεξάρτητα 
απασχολούμενους «που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει 
γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, 
προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον τέως ΟΑΕΕ, στο τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και στο 
τέως ΕΤΑΑ» υπέρ του αντίστοιχου κλάδου. Η εισφορά βεβαιώνεται και εισπράττεται 
«από τον Ε.Φ.Κ.Α.» μαζί με τις λοιπές εισφορές και αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι 
το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα που καταβάλλεται. Οι εισφορές που 
αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.7.2011 κατανέμονται ισόποσα 
και συνεισπράττονται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011. Με 
απόφαση «του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 



Αλληλεγγύης» καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για 
την απόκτηση της ιδιότητας του δικαιούχου, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο 
τρόπος χορήγησης του βοηθήματος, το ύψος αυτού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για την απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του βοηθήματος, καθώς 
και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή του, οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή της διακοπή της παροχής και κάθε 
θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. «Με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, καταρτίζονται προγράμματα για την 
ενίσχυση της απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους κλάδους της 
περίπτωσης α', καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για 
την ενίσχυση, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος της ενίσχυσης, το ύψος 
αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων 
χορήγησής της, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της, 
οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της και 
κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των 
διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 έως 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α' 70). 
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες μεταφοράς των διαθέσιμων πόρων 
των δύο κλάδων της περίπτωσης α', καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στο 
πρόγραμμα.». 
«1. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. μπορεί, συνεκτιμωμένης της όλης 
οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού, να διατίθεται μέρος των ανωτέρω 
εισφορών για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον οι διαθέσιμοι 
πόροι του Λογαριασμού επαρκούν για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του. 2. Τα 
μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας, διατεθέντα κατά το προηγούμενο εδάφιο ποσά, 
αποδίδονται αναδρομικά από την ισχύ τους, εντός δεκαπέντε (15) ετών σε ετήσιες 
δόσεις, αρχής γενομένης από 1.1.2015. Για τα πέντε (5) πρώτα έτη η ετήσια δόση 
ανέρχεται σε 4% του συνολικού ύψους της οφειλής ενώ για τα επόμενα δέκα (10) έτη 
η ετήσια δόση ανέρχεται σε 8% του συνολικού ύψους της οφειλής. 3. Τα μετά τη 
δημοσίευση της παρούσας, διατιθέμενα κατά το πρώτο εδάφιο ποσά, αποδίδονται από 
τον ΟΑΕΕ στον οικείο Λογαριασμό εντός δέκα (10) ετών από το χρόνο έναρξης της 
υποχρέωσης καταβολής τους.»  
3. Στο τέλος του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005 προστίθεται εδάφιο. 
4. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α' 15) προστίθεται εδάφιο. 
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α'15) αντικαθίσταται. 
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την 
προηγούμενη υποπαράγραφο, ισχύει από 1.1.2012. 
«5. α. Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ 
και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν της 
Υπηρεσίας, από 1.1.2010 μέχρι και την 31.12.2010, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος 
που χορηγούν τα Ταμεία αυτά, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις, 
μειώνεται κατά ποσοστό 15% και 25% αντίστοιχα σε όσους δεν έχει εκδοθεί η 
σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος. Στους ασφαλισμένους του 
Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης 
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας, από 
1.1.2011 και μετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγούν τα Ταμεία αυτά, 
σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις, μειώνεται κατά ποσοστό 20% και 30% 



αντίστοιχα σε όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ 
βοηθήματος. Στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής 
Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας από 1.8.2011 
και μετά το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το Ταμείο αυτό, σύμφωνα με 
τις καταστατικές του διατάξεις, μειώνεται κατά ποσοστό 30% 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. 
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του ν. 2084/1992 (Α' 165) τροποποιείται. 
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. 
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. 
9. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδάφιο α' του ν.δ. 
2961/1954 (Α' 197), όπως διαμορφώθηκαν 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 Δημοσίου, του ΝΑΤ και των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής 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 ?, ποσοστό 6%. ii. Για συντάξεις από 2.300,01 ? έως 2.900,00 ?, 
ποσοστό 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 παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
της προηγούμενης παραγράφου. 
«γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της 
Υπηρεσίας ή έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής 
σχέσης, πλην εκείνων που συνταξιοδοτούνται από ασφαλιστικούς οργανισμούς 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης 
εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς 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, και της παρ. 2 του άρθρου 30 του 
ν.2084/1992 (Α' 165) ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 
(Α' 210) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, 
καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.» 
δ) Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο 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. α) Από 1.8.2011, οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 εφαρμόζονται στο 
50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το 
ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Κατά τα 
λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α' 115). 
β) Η παράγραφος 13 καταλαμβάνει από 1.9.2011 και το 50% του συνολικού ποσού 
κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε 
συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.» 
13. α) Από 1.9.2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων 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). «Παραλείπεται 
το δεύτερο εδάφιο ως μη ισχύον» 
β) Η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης 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.Δ.), τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάμει 
ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε 
Φ.Κ.Α.. Η εισφορά υπολογίζεται 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 εισφοράς 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 περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, 
για τον προσδιορισμό των ποσών σύνταξης της παραγράφου (β) λαμβάνεται 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 
παρακράτηση, μήνα. 



ζ) Η οικονομική και λογιστική λειτουργία του Λογαριασμού της Ειδικής Εισφοράς 
Συνταξιούχων είναι η ίδια με αυτή που ισχύει για το Α.Κ.Α.ΓΕ.. Τα κεφάλαια του 
Λογαριασμού επενδύονται στο Κοινό Κεφάλαιο Τραπέζης Ελλάδος. 
η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος του 
ποσού που απαιτείται κάθε φορά για κάλυψη του ελλείμματος του κλάδου 
επικουρικής σύνταξης. 
θ) «Μετά την 1.9.2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων μεταφέρονται 
στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό 
του.» 
14. α) Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου 
Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) - Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.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 Δημόσιο μέχρι 
31.12.1992, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, 
πέραν της προβλεπόμενης από γενικές ή καταστατικές διατάξεις εισφοράς 
ασφαλισμένου, καταβάλλουν πρόσθετη μηνιαία εισφορά ύψους δύο τοις εκατό (2%) 
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. 
β) Στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του Ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) τα ανωτέρω πρόσωπα 
καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά ύψους 0,6%, 4% και 0,65% αντίστοιχα 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.Δ.Ε., όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3518/2006 (Α' 272), καταβάλλεται 
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. καταβάλλεται 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 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.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 Δημόσιο από 1.1.1993 
και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, 
κατά την πρώτη υπαγωγή τους στην ασφάλιση των Τομέων κατατάσσονται στην 
πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, όπως αυτή προβλέπεται από το π.δ. 124/1993 (Α' 54) 
και την υποπερίπτωση 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' που συμπληρώνουν μέχρι 30.6.2011 
τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του 
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), ως ημερομηνία μετάταξης 



στην επόμενη ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται η 1.7.2011. Κατά τα λοιπά έχουν 
εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α'.» 
γ) Τα προβλεπόμενα από τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου αυτής, 
εφαρμόζονται και στους λοιπούς Τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, 
πρόνοιας και ασθένειας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων 
(Ε.Τ.Α.Α.), καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., και στον Κλάδο 
Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ.. 
16. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά γνώμη 
του Διοικητικού 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 παραγράφων 14 και 15 ορίζεται η 
1.7.2011.» 
 
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. 
 
Άρθρο 46: Αναστολή πλειστηριασμών. 
1. Αναστέλλονται από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 οι 
πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών 
απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ 
από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των 
απαιτήσεων αυτών. 
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, η φράση «μέχρι 
την 30ή Ιουνίου 2011» αντικαθίσταται από φράση και στο τέλος της παραγράφου 
προστίθεται εδάφιο. 
 
Άρθρο 47: Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.). 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z' 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 (Α' 256) αντικαθίσταται. 
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 αντικαθίσταται. 
3. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 598/ 1968 αντικαθίσταται. 
4. Το στοιχείο (ε) της παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 598/1968 αντικαθίσταται. 
5. Η διάταξη του άρθρου 13 του α.ν. 598/1968 αντικαθίσταται. 
 
Άρθρο 48: Ειδικές Διατάξεις 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 
προσκομίσουν 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. 
3. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος ο ν. 583/1977 περί «Τηλεπικοινωνιακών 
απαλλαγών Τύπου», όπως ισχύει, 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 προσκομιστούν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 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. 
 
Άρθρο 50: Έναρξη ισχύος. 
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή 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. 


