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E K Θ Ε Σ Η

Της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του νόµου 3986/2011 «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012 – 2015» (Α΄152), όπως ισχύει.», της Πράξης Νοµο-
θετικού Περιεχοµένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσο-
στού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ,
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς,
Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας,
Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρί-
ου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρ-
θρου 11 του ν. 3631/2008 (Α΄6)» και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων συνήλθε
στις 16,17 και 22 Οκτωβρίου 2012, σε τέσσερις συνε-
δριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Α-
ντωνίου Μπέζα, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέ-
ταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τρο-
ποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 «Επείγοντα µέτρα Ε-
φαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012 – 2015» (Α΄152), όπως ισχύει.», της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατάργηση ελάχι-
στου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Ο-
ΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ε-
λευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυ-
ρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργη-
ση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α΄6)» και άλλες ε-
πείγουσες ρυθµίσεις».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Οικονοµι-

κών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής και ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ.κ.
Ιωάννης Στουρνάρας, Σταύρος Καλογιάννης, Σταύρος
Καλαφάτης και Γεώργιος Μαυραγάνης, αντίστοιχα, κα-
θώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο έλαβαν ο Ει-

σηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ιορδάνης Τζαµτζής, η
Εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κυρία Όλγα-Νάντια Βαλα-
βάνη, ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστι-
κού Κινήµατος, κ. Παρασκευάς (Πάρις) Κουκουλόπου-
λος, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, ο Ειδικός Αγορητής της
Χρυσής Αυγής, κ. Γεώργιος Γερµενής, η Ειδική Αγορή-
τρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κυρία Ασηµίνα Ξηρο-

τύρη-Αικατερινάρη, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνι-
στικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Χρήστος Κατσώτης, κα-
θώς και οι Βουλευτές κ.κ. Σάββας Αναστασιάδης, Φε-
βρωνία Πατριανάκου, Άννα – Μισέλ Ασηµακοπούλου,
Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης, Εµµανουήλ Κεφαλογιάν-
νης, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αργύρης Ντινόπουλος, Δη-
µήτριος Γάκης, Δηµήτριος Γελαλής, Κωνσταντίνος Δερ-
µιτζάκης, Μαρία Διακάκη, Ευάγγελος Διαµαντόπουλος,
Ζεϊµπέκ Χουσεΐν, Αικατερίνη Ιγγλέζη, Παναγιώτης Λα-
φαζάνης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Στέφανος Σα-
µοΐλης, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Οδυσσέας Κωνσταντι-
νόπουλος, Ηλίας Παναγιώταρος, Νικόλαος Καραθανα-
σόπουλος, Νικόλαος Νικολόπουλος, Μαρία Κόλλια-Τσα-
ρουχά, Αθανάσιος Πετράκος, Θεανώ Φωτίου, Τέρενς -
Σπένσερ - Νικόλαος Κουίκ, Ιωάννης Μιχελογιαννάκης,
Ασπασία Μανδρέκα, Σπυρίδων Χαλβατζής, Φίλιππος Σα-
χινίδης, Χρήστος Γκόκας, Αντώνιος Γρέγος και Γεώργιος
Καρασµάνης.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί

του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανο-
νισµού της Βουλής, οι κ.κ.: Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Μιχαήλ Κι-
ούσης, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελ-
λάδος (ΟΒΕ), Χαράλαµπος Μαυράκης, Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πρατηριούχων Εµπόρων
Καυσίµων (ΠΟΠΕΚ), Ηλίας Κλάππας, σύµβουλος του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, Δηµήτριος Κατσαρός,
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, Γεώρ-
γιος Κότσαλος, Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Ε-
ταιρειών, Δηµήτριος Ζορµπάς, Πρόεδρος του Επικουρι-
κού Κεφαλαίου, Ευάγγελος Δηµούδης, Πρόεδρος της Ο-
µοσπονδίας των Εργαζοµένων της Εταιρείας Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) και Αντώνιος
Πρωτονοτάριος, Γενικός Γραµµατέας του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).
Ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και ο Ειδικός Αγο-

ρητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ειση-
γήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, η Ει-
σηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ο Ειδικός Αγορητής των Α-
νεξαρτήτων Ελλήνων, ο Ειδικός Αγορητής της Χρυσής
Αυγής και ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµ-
µατος Ελλάδας, το καταψήφισαν, ενώ η Ειδική Αγορή-
τρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς επιφυλάχθηκε για την
τελική τοποθέτησή της κατά την συζήτηση του σχεδίου
νόµου στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές τις υπ’ αριθµ. µε γενικό αριθ-

µό 32 και ειδικό αριθµό 11 και µε γενικό αριθµό 34 και ει-
δικό αριθµό 13 τροπολογίες, που πρότεινε ο παριστάµε-
νος Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ιωάννης Στουρνάρας.
Επίσης, η Επιτροπή έκανε δεκτές τροποποιήσεις και

νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που πρότεινε ο παριστάµενος
Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ιωάννης Στουρνάρας.
Τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων,

αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των
Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, αποδέχθη-
κε, κατά πλειοψηφία, το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρ-
χήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την
ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την
Επιτροπή και τον παριστάµενο Υπουργό Οικονοµικών.



ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθε-
τικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδα-
φίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου
3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθε-
σµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012−
2015» (Α΄ 152), όπως ισχύει» (Α΄ 174), της από 7 Σε-
πτεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου
σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Ορ-
γανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξαν-
δρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλεί-
ου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφή-
νας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/
2008 (Α΄ 6)» (Α΄175) και άλλες διατάξεις»

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου από τότε που ίσχυ-
σε η από 6 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιε-
χοµένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011 «Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δη-
µοσιονοµικής Στρατηγικής 2012−- 2015» (Α΄ 152), όπως
ισχύει» (Α΄ 174), που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 3 του νόµου 3986/2011

«Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012−- 2015»

(Α΄ 152), όπως  ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και

απρόβλεπτης ανάγκης για την αξιοποίηση των περιου-
σιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνι-
κού Δηµοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των
δηµοσίων επιχειρήσεων, των οποίων το µετοχικό κεφά-
λαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Δηµό-
σιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ..

3. Με πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασί-
ζουµε:

Άρθρο 1

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) τροποποιείται ως εξής: «Πριν
τον ως άνω ορισµό, η Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κα-
νονισµού της Βουλής διατυπώνει γνώµη για την καταλ-
ληλότητα των προτεινόµενων προς διορισµό ή την ανα-
νέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και Διευ-
θύνοντος Συµβούλου του Δ.Σ. του Ταµείου, ύστερα από
γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονοµικών στον Πρόε-
δρο της Επιτροπής.».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµα-
τος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεµβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ,

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ,
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Άρθρο δεύτερο

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου από τότε που ίσχυ-
σε η από 7 Σεπτεµβρίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιε-
χοµένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού
Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,
ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Α-
λεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Η-
ρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ρα-
φήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/
2008 (Α΄ 6)» (Α΄175), που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου
σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Ορ-
γανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρού-
πολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, κα-
θώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α΄
6)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και

απρόβλεπτης ανάγκης για την εξασφάλιση της επίτευ-
ξης των στόχων του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων.
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3. Την πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασί-
ζουµε:

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 18 του ν.2937/2001
(Α΄ 169) καταργείται. Μεταβιβάσεις µετοχών της ΕΥΑΘ
Α.Ε. από το Ελληνικό Δηµόσιο προς την «Ταµείο Αξιο-
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» είναι
έγκυρες έστω και αν πραγµατοποιήθηκαν πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν.2744/1999
(Α΄ 222) καταργείται. Μεταβιβάσεις µετοχών της ΕΥ-
ΔΑΠ Α.Ε. από το Ελληνικό Δηµόσιο προς την «Ταµείο Α-
ξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» εί-
ναι έγκυρες έστω και αν πραγµατοποιήθηκαν πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

3. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του
ν.2668/1998 (Α΄ 282) αντικαθίσταται ως εξής: «α. Η Γενι-
κή Συνέλευση των µετόχων της ΕΛΤΑ Α.Ε. είναι το ανώ-
τατο όργανο του Οργανισµού και αποφασίζει για όσα θέ-
µατα σύµφωνα µε τον κ.ν.2190/1920 υπάγονται στην αρ-
µοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το Ελ-
ληνικό Δηµόσιο δεν συµµετέχει υποχρεωτικά στη µετο-
χική σύνθεση της ΕΛΤΑ Α.Ε. και κάθε αντίθετη πρόβλεψη
του Καταστατικού καταργείται.»

4.α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του ν. 2773/1999
(Α' 286) καταργείται, η δε παράγραφος 4 του άρθρου αυ-
τού αναριθµείται σε 3.
β) Οι διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του άρθρου

πρώτου του π.δ. 333/2000 (Α' 278), που ενσωµατώνουν
άρθρα του καταστατικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε. τροποποιούνται
ως εξής:

(αα) το άρθρο 8 του καταστατικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
(«Ποσοστό Συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου») κα-
ταργείται.

(ββ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 20 του καταστατικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε. («Εκπροσώ-
πηση Μετόχων Μειοψηφίας») που ορίζει ότι: «Στη συνέ-
λευση αυτή αποκλείεται η παράσταση του Ελληνικού
Δηµοσίου» καταργείται.

(γγ) οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 21 του κατα-
στατικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε. («Αρµοδιότητα της Γενικής Συ-
νέλευσης») καταργούνται.
γ. Το Ελληνικό Δηµόσιο, ως µέτοχος της Δ.Ε.Η. Α.Ε.,

παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπείται α-
πό τον Υπουργό Οικονοµικών ή το νόµιµο εκπρόσωπό
του. Στη Γενική Συνέλευση µπορεί να παρίσταται, χωρίς
δικαίωµα ψήφου, ο εποπτεύων Υπουργός ή ο νόµιµος
εκπρόσωπός του.

5.α) Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου του
ν.2593/1998 (Α’ 59), όπως αντικαταστάθηκε  µε το άρθρο
21 του ν.2941/2001 (Α΄ 201), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το καταστατικό της εποµένης παραγράφου τροπο-
ποιείται εφεξής σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης των µετόχων της Εταιρείας.»
β) Το άρθρο 8 του καταστατικού της ανώνυµης εταιρεί-

ας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», όπως αυτό συµπεριλαµ-
βάνεται στην παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου του νό-
µου 2593/1998, καταργείται. Μέσα σε έξι µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος, η ανωτέρω εταιρεία υποχρε-
ούται, µε σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των
µετόχων αυτής, να προσαρµόσει το καταστατικό της
στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

γ) Η µεταβίβαση µετοχών της ανώνυµης εταιρείας
«Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», κυριότητας Ελληνικού Δη-
µοσίου, που έχει πραγµατοποιηθεί προς το Ταµείο Αξιο-
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου δυνάµει της
αριθµ. 187/6.9.2011 απόφασης της Διυπουργικής Επι-
τροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β’
2061) σε χρόνο προγενέστερο από τη δηµοσίευση του
παρόντος, επικυρώνονται µε την παρούσα διάταξη νό-
µου και συνιστούν µεταβιβάσεις που έχουν γίνει νοµί-
µως προς το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου.

6.α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 56/1999
(Α’ 59) τροποποιείται ως εξής: «1. Το Δηµόσιο δύναται
να διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό µέχρι και 100% της ε-
κάστοτε συµµετοχής του στο εκάστοτε µετοχικό κεφά-
λαιο της εταιρείας».
β) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 7 του π.δ.

56/1999 καταργούνται.
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000

(Α΄ 219), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1
του ν. 3336/2005 (Α’ 96), τροποποιείται ως εξής:

«1. Το Δηµόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές πο-
σοστό µέχρι και 100% της εκάστοτε συµµετοχής του
στο εκάστοτε µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρεί-
ας µε την επωνυµία «Οργανισµός Προγνωστικών Αγώ-
νων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π.)».

8.α) H Γενική Συνέλευση των µετόχων καθεµίας από
τις Ανώνυµες Εταιρίες που ιδρύθηκαν µε την παράγραφο
1 του άρθρου πρώτου του ν. 2688/1999 (Α’ 40), την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου έκτου του ίδιου νόµου και την πα-
ράγραφο 3 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν.
2932/2001 (Α’ 145), όπως οι νόµοι αυτοί ισχύουν, είναι α-
ποκλειστικά αρµόδια για την τροποποίηση, κατάργηση,
συµπλήρωση, αντικατάσταση ή άλλη µεταβολή οποιασ-
δήποτε διάταξης του Καταστατικού των εταιριών αυτών,
περιλαµβανοµένων και των διατάξεων που ρυθµίζουν τα
ζητήµατα της επόµενης περίπτωσης της παρούσας πα-
ραγράφου.
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου ενδέκατου του ν.

2688/1999 καταργείται και οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8 και
9 αυτού, όπως ισχύουν, αναριθµούνται σε 3, 4, 5, 6, 7 και
8, αντιστοίχως.

Άρθρο 2

Το άρθρο 11 του ν. 3631/2008 (Α΄ 6) καταργείται.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχί-
ζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ,

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ,
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Άρθρο τρίτο
Ρυθµίσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης

δηµόσιας περιουσίας

1.α. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
2 του ν. 3986/2011 µετά τη φράση «δικαιώµατα διαχείρι-
σης και εκµετάλλευσης» προστίθεται η φράση «αποκλει-
στικής ή µη,».
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2

του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση στην Εφη-

µερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α.
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 για τη µεταβίβαση και πε-
ριέλευση στο Ταµείο της κυριότητας ή άλλου εµπράγµα-
τος δικαιώµατος επί ακινήτου, εκδίδεται απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, στην οποία περι-
λαµβάνονται 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.»
γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 κα-

ταργείται.
2.α. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του

άρθρου 5 του ν. 3986/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
β) Σύσταση εµπραγµάτων και ενοχικών δικαιωµάτων,

µεταξύ των οποίων δικαιωµάτων οριζόντιας και κάθετης
ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί δικαιώµατος οποιασδήπο-
τε φύσης.
γ) Μεταβίβαση εµπραγµάτων και ενοχικών δικαιωµά-

των οποιασδήποτε φύσης επί αυτών.»
β. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 προστίθε-

νται νέες παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Επικαρπία για ορισµένο χρόνο σε δηµόσιο κτήµα

κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 4 του παρόντος ή ε-
πί δικαιώµατος σε δηµόσιο κτήµα, εφόσον δεν ορίστηκε
διαφορετικά, είναι απεριόριστα µεταβιβαστή και κληρο-
νοµητή καθ’ όλη τη διάρκειά της. Για το δικαίωµα έκπτω-
σης και επιστροφής του ΦΠΑ που επιβάρυνε τον επικαρ-
πωτή δηµοσίου ακινήτου, ο οποίος ανεγείρει κτίσµατα
σε αυτό και µεταβιβάζει το δικαίωµα επικαρπίας επί τέ-
τοιων κτισµάτων, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις
της παραγράφου 2γ του άρθρου 26 του παρόντος.

9. Στις περιπτώσεις σύναψης από το Ταµείο των συµ-
βάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3581/
2007, αυτό συµβάλλεται και ως εντολοδόχος του προη-
γούµενου κυρίου ή δικαιούχου για την µίσθωση του ίδιου
ακινήτου προς αυτόν. Στις παραπάνω συµβάσεις το Τα-
µείο µπορεί να συµφωνεί για λογαριασµό του προηγού-
µενου 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 κατά µε τη συνα-
πτόµενη σύµβαση µέθοδο είτε άνευ ανταλλάγµατος ή
και β) το δικαίωµα πρώτης προτίµησης του προηγούµε-
νου κυρίου ή δικαιούχου για την αγορά του εµπραγµά-
του δικαιώµατος σε περίπτωση εκποιήσεως από τον εκά-
στοτε κύριο. Οι όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των ως
άνω δικαιωµάτων καθορίζονται στη σύµβαση που συνά-
πτεται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας πα-
ραγράφου και δεσµεύουν τους ειδικούς και καθολικούς ή
οιονεί καθολικούς διαδόχους του αγοραστή. Μετά την
καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση του Ταµείου, ο προηγούµε-
νος κύριος ή δικαιούχος άλλου εµπράγµατου ή ενοχικού
δικαιώµατος επί του ακινήτου πριν την αξιοποίησή του α-
πό το Ταµείο, υποκαθίσταται στα δικαιώµατα  και τις υ-
ποχρεώσεις του Ταµείου από τις συµβάσεις της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3581/2007.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 3986/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 10 έως 17 υπά-
γονται τα δηµόσια ακίνητα, στα οποία το Ταµείο ή εται-
ρεία της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλή-
ρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο, αποκτά κυριότητα ή
άλλο εµπράγµατο δικαίωµα ή άλλο δικαίωµα περιουσια-
κής φύσης ή δικαίωµα διαχείρισης και εκµετάλλευσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9.»

4.α. Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 1 της παρα-
γράφου Β του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«γ) τουριστικοί λιµένες, όπως µαρίνες, αγκυροβόλια,
καταφύγια τουριστικών σκαφών».
β. Στην περίπτωση 3 της παραγράφου Β του άρθρου 11

του ν. 3986/2011 προστίθεται νέα υποπερίπτωση ιθ΄ ως
εξής: «επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), α-
ποθήκες» και η ισχύουσα υποπερίπτωση ιθ΄ αναριθµείται
σε νέα υποπερίπτωση κ΄.
γ. Στην περίπτωση 4 της παραγράφου Β του άρθρου 11

του ν. 3986/2011 προστίθεται υποπερίπτωση ι΄ ως εξής:
«ι) επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), α-

ποθήκες».
δ. Στην παράγραφο Β του άρθρου 11 του ν. 3986/2011

προστίθεται περίπτωση 4Α ως εξής:
«4Α. Παραθεριστικό-τουριστικό χωριό
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τη δηµι-

ουργία παραθεριστικού-τουριστικού χωριού επιτρέπο-
νται οι ακόλουθες χρήσεις:
α) παραθεριστική κατοικία
β) τουριστικοί λιµένες (µαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύ-

για 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.»
ε. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου Β του άρ-
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θρου 11 του ν. 3986/2011 προστίθεται η φράση:
«και πολεοδοµείται µόνο εκείνο το τµήµα του δηµοσί-

ου ακινήτου, επί του οποίου αναπτύσσονται κατηγορίες
χρήσεων γης για τις οποίες κατά τις διατάξεις της παρα-
γράφου 7 του άρθρου 12 προβλέπεται πολεοδόµηση».
στ. Στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Γ του άρ-

θρου 11 του ν. 3986/2011 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως
εξής:

«στ) παραθεριστικό-τουριστικό χωριό: 0,2.»
5.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου

12 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την έγκριση των σχεδίων της προηγούµενης

παραγράφου υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία Δηµό-
σιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών αίτηση α-
πό 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 ο-
ποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:».
β. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2

του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο, ως
εξής:

«Ως περιοχή µελέτης, ευρύτερη του γεωγραφικού πε-
δίου εφαρµογής του ΕΣΧΑΔΑ, προσδιορίζεται τουλάχι-
στον η οικεία δηµοτική ενότητα ή και οι δηµοτικές ενότη-
τες κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
ν. 3852/2010 οι οποίες τυχόν βρίσκονται σε λειτουργική
εξάρτηση µε αυτήν.»
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου

12 του ν. 3986/2011, η φράση «µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών» αντικαθίσταται µε τη φράση «µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
δ. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του ν.

3986/2011, προστίθενται παράγραφοι 7 και 8, ως εξής:
«7.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλο-

ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών
και Τουρισµού, που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο οικείο ΕΣΧΑΔΑ εγκρίνεται η πολεοδόµηση δηµο-
σίων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκε-
κριµένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισµών προ του
1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων και τα οποία προορίζο-
νται για τη χρήση του παραθεριστικού-τουριστικού χωρι-
ού ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Δι-
οίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας.
Για την έκδοση της πιο πάνω απόφασης υποβάλλεται α-
πό 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 Γραµµα-
τεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών
πολεοδοµική µελέτη, η οποία περιλαµβάνει το πολεοδο-
µικό σχέδιο που συντάσσεται µε βάση οριζοντιογραφικό
και υψοµετρικό τοπογραφικό διάγραµµα, τον πολεοδοµι-
κό κανονισµό και έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί
τις προτεινόµενες από τη µελέτη ρυθµίσεις. Η πολεοδο-
µική 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 υποδο-
µής, τους ειδικότερους όρους και περιορισµούς δόµησης
των οικοπέδων, οι οποίοι µπορεί να ορίζονται ανά οικο-
δοµικό τετράγωνο ή τµήµα οικοδοµικού τετραγώνου, ε-
φόσον αυτό επιβάλλεται από τη διαµόρφωση του εδά-

φους, την ανάγκη προστασίας του φυσικού ή πολιτιστι-
κού περιβάλλοντος ή άλλες πολεοδοµικές ανάγκες, κα-
θώς και τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους
που πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 50%
της συνολικής έκτασης της προς πολεοδόµηση περιο-
χής. Ο µέσος συντελεστής δόµησης στο σύνολο των οι-
κοδοµήσιµων χώρων του δηµοσίου ακινήτου δεν επιτρέ-
πεται να υπερβαίνει το 0,4.
β. Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης

της περίπτωσης α΄, ο κύριος της επένδυσης υποχρεού-
ται να διαθέσει  αµελλητί την απαιτούµενη από την πο-
λεοδοµική µελέτη έκταση για τη δηµιουργία των κοινο-
χρήστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων.
Διατάξεις οι οποίες αφορούν στην εισφορά σε γη και
χρήµα δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις πολεοδόµη-
σης µε βάση την παράγραφο αυτή.
γ. Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε

πρωτοβουλία και ευθύνη του κυρίου της επένδυσης. Με-
τά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, ο κύριος της
επένδυσης προβαίνει στην εκτέλεση των έργων διαµόρ-
φωσης 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 συντή-
ρηση των έργων υποδοµής, του κυκλοφοριακού δικτύου
και των χώρων πρασίνου, γίνεται αποκλειστικά µε επιµέ-
λεια, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου της επένδυσης κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης. Ο κύριος της επέν-
δυσης κατά τη µεταβίβαση των ακινήτων ή την παραχώ-
ρηση εµπραγµάτων ή ενοχικών δικαιωµάτων επί αυτών
σε τρίτους κατανέµει µε συµβατικούς όρους αναλογικά
το κόστος συντήρησης του κοινόχρηστου τεχνικού εξο-
πλισµού, των έργων υποδοµής, του κυκλοφοριακού δι-
κτύου 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 α-
κίνητα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή επιτρέ-
πεται µόνο µετά την ολοκλήρωση των βασικών κοινο-
χρήστων έργων υποδοµής (ύδρευσης, αποχέτευσης, η-
λεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών κ.λπ.), η οποία πιστο-
ποιείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Η πιο πάνω α-
πόφαση µνηµονεύεται στη σχετική πράξη µεταβίβασης ή
παραχώρησης οποιουδήποτε ενοχικού ή εµπραγµάτου
δικαιώµατος από τον κύριο της επένδυσης.
ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών και Α-
νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων µπορεί να εγκρίνεται η πολεοδόµηση δηµο-
σίων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκε-
κριµένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισµών προ του
1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων και τα οποία προορίζο-
νται για τη χρήση του επιχειρηµατικού πάρκου. Ο µέσος
συντελεστής δόµησης στο σύνολο των οικοδοµήσιµων
χώρων του δηµοσίου ακινήτου δεν επιτρέπεται να υπερ-
βαίνει το 0,6. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι
περιπτώσεις α΄ έως και δ΄.

8. Κατά την κατάρτιση ΕΣΧΑΔΑ για δηµόσια εκτός
σχεδίου ακίνητα που περιβάλλονται από εγκεκριµένα
σχέδια πόλεως ή ρυµοτοµικά σχέδια ή πολεοδοµικές µε-
λέτες, µπορεί να εφαρµόζονται οι χρήσεις γης και οι ό-
ροι και περιορισµοί δόµησης που ορίζονται από το οικείο
ΓΠΣ για την πολεοδοµική ενότητα ή περιοχή στην οποία
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ανήκει το υπό αξιοποίηση ακίνητο, εφόσον συνάδουν µε
το χωρικό προορισµό του ακινήτου, όπως αυτός τεκµη-
ριώνεται στη µελέτη της περιπτώσεως α΄ της παραγρά-
φου 2, και δεν αλλοιώνουν τη γενική φυσιογνωµία της
πολεοδοµικής ενότητας ή περιοχής στην οποία εντάσσε-
ται 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 ι-
σχύουν σε γειτνιάζουσα πολεοδοµική ενότητα του εγκε-
κριµένου σχεδίου, εφόσον συνάδουν µε την αποστολή
και την κατά προορισµό χρήση του ακινήτου και δεν αλ-
λοιώνουν τη γενική φυσιογνωµία της ευρύτερης περιο-
χής. Εάν σε περισσότερες γειτνιάζουσες πολεοδοµικές
ενότητες του εγκεκριµένου σχεδίου εφαρµόζονται δια-
φορετικοί όροι και περιορισµοί δόµησης και χρήσεις γης,
εφαρµόζονται εκείνοι που συµφωνούν περισσότερο µε
την κατά προορισµό χρήση του ακινήτου. Στις περιπτώ-
σεις αυτές, η δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος
της παραγράφου 3 επέχει θέση έγκρισης σχεδίου πόλε-
ως κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923.»

6. Μετά το άρθρο 13 του ν. 3986/2011 προστίθεται άρ-
θρο 13Α ως εξής:

«Άρθρο 13Α

1. Για τα ακίνητα, τα οποία αξιοποιούνται χωρίς την εκ-
πόνηση ΕΣΧΑΔΑ, εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 13,
14, 14Α και 15 του παρόντος νόµου.

2. Νοµίµως υφιστάµενα κτίρια εντός δηµοσίων ακινή-
των αξιοποιούνται ως έχουν κατά τις διατάξεις των άρ-
θρων 10 έως 17 και οι χρήσεις τους δύνανται να προσ-
διορίζονται κατά περιεχόµενο σύµφωνα µε τα εν λόγω
άρθρα.»

7. Το άρθρο 14 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως α-
κολούθως:

« Άρθρο 14
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1. Για την αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων επιτρέ-
πεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυ-
σης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώµατα, της χρήσης αι-
γιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης ή και του
δικαιώµατος εκτέλεσης, χρήσης και εκµετάλλευσης λι-
µενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάµενων στην πε-
ριοχή, λιµενικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση
της επένδυσης. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διά-
στηµα µέχρι πενήντα (50) έτη µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και µε καταβο-
λή ανταλλάγµατος που προσδιορίζεται στην οικεία σύµ-
βαση παραχώρησης και µπορεί να παραταθεί για περαι-
τέρω σαράντα εννέα (49) έτη µε τους όρους και προϋπο-
θέσεις που ορίζονται σε κοινή απόφαση των ίδιων Υ-
πουργών. 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 παραγρά-
φου 1 εµπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, µετά
την ολοκλήρωσή τους κινείται η διαδικασία επανακαθο-
ρισµού των οριογραµµών αιγιαλού - παραλίας και το γή-
πεδο που δηµιουργείται καταγράφεται ως δηµόσιο κτή-
µα. Το εν λόγω δηµόσιο κτήµα, εφόσον ο κύριος της ε-
πένδυσης 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 λουοµένων στην παραλία
και αιγιαλό, εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνι-
κής άµυνας, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας
αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δηµόσιας υγείας, και
εφόσον προβλέπεται στην οικεία σύµβαση παραχώρη-
σης.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η µε οποιον-
δήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της παραχωρούµενης
προς τον κύριο της επένδυσης έκτασης αιγιαλού, παρα-
λίας και λιµενικών έργων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, εφόσον η χρήση αυτή επιβάλλεται για λόγους
ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας ή άλλης δηµόσιας ω-
φέλειας και δεν παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία της
επένδυσης.

5. Τυχόν υφιστάµενες συµβάσεις παραχώρησης της
χρήσης των ανωτέρω εκτάσεων και εγκαταστάσεων συ-
νεχίζονται µετά την υπογραφή της σύµβασης της παρα-
γράφου 1 µέχρι τη λήξη τους και, σε κάθε περίπτωση, ό-
χι για περισσότερο από έξι (6) µήνες, µετά την πάροδο
των οποίων λύονται αυτοδικαίως.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και
τα όργανα προσδιορισµού του ανταλλάγµατος για τις
συµβάσεις του παρόντος άρθρου, η διαδικασία, ο τρόπος
και τα όργανα προσδιορισµού της αποζηµίωσης των
πρώην παραχωρησιούχων, των οποίων οι συµβάσεις
λύονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 καθώς και κάθε
σχετικό θέµα.»

8. Μετά το άρθρο 14 του ν. 3986/2011 προστίθεται άρ-
θρο 14Α ως εξής:

«Άρθρο 14Α

1. Για την αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων ως ξενο-
δοχειακών µονάδων ή ως περιοχών παραθεριστικού-του-
ριστικού χωριού επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση
στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δι-
καιώµατα της χρήσης αιγιαλού και παραλίας που βρίσκε-
ται προ των εγκαταστάσεών τους µε σκοπό τη δηµιουρ-
γία 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 σκα-
φών αναψυχής δεν θα υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις ε-
κατό (10%) του αριθµού των δωµατίων της ξενοδοχεια-
κής µονάδας ή ποσοστό 50% του αριθµού των παραθερι-
στικών κατοικιών και έχει συνταχθεί σχετική ακτοµηχα-
νική µελέτη.

2. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µόνο εφόσον η ξενο-
δοχειακή µονάδα ή το παραθεριστικό-τουριστικό χωριό
βρίσκεται σε απόσταση πέραν του ενός (1) χιλιοµέτρου
από υφιστάµενο τουριστικό λιµένα αναψυχής, και εφό-
σον η τουριστική λιµενική εγκατάσταση έχει προβλεφθεί
στο οικείο ΕΣΧΑΔΑ. Η παραχώρηση γίνεται µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού για
χρονικό διάστηµα µέχρι πενήντα (50) έτη και µε καταβο-
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λή ανταλλάγµατος που προσδιορίζεται στην οικεία σύµ-
βαση παραχώρησης και µπορεί να παραταθεί για περαι-
τέρω σαράντα εννέα (49) έτη µε τους όρους και προϋπο-
θέσεις που ορίζονται σε κοινή απόφαση των ίδιων Υ-
πουργών.

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη εκµετάλλευση ή η
προς τρίτο παραχώρηση των λιµενικών αυτών εγκατα-
στάσεων. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής διαπιστώνε-
ται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από ει-
σήγηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και συνεπάγεται αυτοδικαίως τη χωρίς αποζηµίωση στέ-
ρηση του δικαιώµατος χρήσεως της τουριστικής λιµενι-
κής εγκατάστασης από την ξενοδοχειακή µονάδα ή το
συγκρότηµα.

4. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 14 εφαρµόζο-
νται και για τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.»

9. Στο τέλος της παραγράφου 1α του άρθρου 15 του ν.
3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μετά από εξουσιοδότηση του ενδιαφεροµένου, οι
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αναζητούν από τις
οικείες υπηρεσίες του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή στοιχεία, των ο-
ποίων η έκδοση δεν προϋποθέτει τη σύµπραξη του αι-
τούντος και τα οποία δεν συνυποβάλλονται µε την αίτη-
σή του, αν ο ενδιαφερόµενος τα αναζήτησε εγγράφως
από τις αρµόδιες υπηρεσίες προ είκοσι (20) ηµερών.»

10. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Έναν Νοµικό Σύµβουλο του ΝΣΚ από τους υπηρε-
τούντες στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ε-
νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος υποδεικνύε-
ται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους.»

11. Μετά το άρθρο 17 του ν. 3986/2011 προστίθεται
άρθρο 17Α ως εξής:

«Άρθρο 17Α
Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

1. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση εµπραγ-
µάτων δικαιωµάτων τρίτων ή ακινήτων ή η σύσταση επ’
αυτών εµπραγµάτων δικαιωµάτων, αν κρίνονται ανα-
γκαία για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του
Ταµείου ή εταιρείας, της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο α-
νήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο, ή αν
κρίνονται αναγκαία για την πραγµατοποίηση επενδυτι-
κού 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 Ταµεί-
ου ή υπέρ της εταιρείας, της οποίας το µετοχικό κεφά-
λαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο
ή υπέρ του ειδικού διαδόχου αυτών, όπως ειδικότερα ο-
ρίζεται στην απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η απαλ-
λοτρίωση.

3. Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του

οποίου αναγνωρίστηκαν δικαστικώς εµπράγµατα δικαιώ-
µατα τρίτων, µετά τη µεταβίβαση του ακινήτου στο Τα-
µείο ή µετά την περιέλευση στο Ταµείο εταιρείας της ο-
ποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµε-
σα 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 έµ-
µεσα στο Ταµείο ή σε ειδικό διάδοχο αυτών, της κυριότη-
τας ή άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δηµοσίων α-
κινήτων, τα οποία έχουν προέλθει από συντελεσµένες α-
ναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ του Δηµοσίου, νοµι-
κών προσώπων δηµοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α, α΄ και β΄ βαθ-
µού, επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οργανισµών κοινής ωφέ-
λειας, συνιστά νόµιµη µεταβολή του φορέα της απαλλο-
τρίωσης.

5. Δεν ανακαλούνται αναγκαστικές απαλλοτριώσεις
που συντελέσθηκαν υπέρ του Ταµείου ή υπέρ της εται-
ρείας, της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολο-
κλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο ή υπέρ του ειδικού
διαδόχου αυτών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην απόφα-
ση µε την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση, εφόσον τα
ακίνητα έχουν χρησιµοποιηθεί για το σκοπό, για τον ο-
ποίο επιβλήθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση.

6.α) Η ανάκληση της συντελεσµένης απαλλοτρίωσης
για ακίνητα µη χρησιµοποιηθέντα, µερικώς ή ολικώς, επι-
τρέπεται, εφόσον υπάρχει αίτηµα του τέως ιδιοκτήτη ή
των καθολικών του διαδόχων, εντός τριετίας από τη συ-
ντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Αν συναινεί
ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση, η ανάκληση επιτρέπεται ε-
ντός πενταετίας από τη συντέλεση της αναγκαστικής α-
παλλοτρίωσης. Θεωρείται ότι ο σκοπός της απαλλοτρίω-
σης δεν έχει εκπληρωθεί µερικώς, εφόσον δεν έχει ε-
κτελεστεί µέρος των απαιτούµενων εργασιών, το οποίο
υπερβαίνει κατ’ αξίαν το 1/3. Το ποσοστό αυτό υπολογί-
ζεται µε βάση τις µελέτες που έχουν υποβληθεί και έ-
χουν εγκριθεί. Η διαδικασία ανάκλησης και η επιστρε-
πτέα αποζηµίωση προσδιορίζονται κατά το άρθρο 12 του
ν. 2882/2001.
β) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων α΄ και β΄ της πα-

ραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 εφαρµόζο-
νται αναλογικά στις απαλλοτριώσεις του παρόντος άρ-
θρου.

7. Η εξαίρεση του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης
Γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001 ι-
σχύει αναλογικά και για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις,
οι οποίες επανακηρύσσονται υπέρ του Ταµείου ή υπέρ ε-
ταιρείας, της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ο-
λοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο ή υπέρ του ειδι-
κού διαδόχου αυτών.

8. Οποιοσδήποτε προβάλλει εµπράγµατα δικαιώµατα
στα απαλλοτριούµενα ή στα ακίνητα επί των οποίων συ-
στήνονται εµπράγµατα δικαιώµατα, καθώς και οποιοσδή-
ποτε τρίτος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ασκήσει
αίτηση ακύρωσης κατά της απαλλοτριωτικής πράξης ε-
νώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση ή τη δηµοσίευ-
ση της ως άνω πράξης. Για την εκδίκαση της αίτησης α-
κύρωσης και αίτησης αναστολής κατά της απαλλοτριωτι-
κής πράξης εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του
άρθρου 11 παράγραφοι 2, 3 και 4 του ν. 3894/2010.

9. Στις απαλλοτριώσεις του παρόντος νόµου εφαρµό-
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ζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
3894/2010, των υποπαραγράφων β΄, γ΄ και δ΄ της παρα-
γράφου 1 και της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 7 του ν. 2730/1999, του δευτέρου εδαφίου
της υποπαραγράφου α΄, των υποπαραγράφων β΄, γ΄, η΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2730/1999, κα-
θώς και της υποπαραγράφου α΄, του πρώτου εδαφίου
της υποπαραγράφου β΄ και της υποπαραγράφου γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2730/1999.

10. Η τήρηση των διαδικασιών του τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 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 ε-
φαρµόζονται 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 προσωρι-
νό ή οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης, ύστερα α-
πό αίτηση του υπέρ ου η απαλλοτρίωση, επιτρέπεται η
πραγµατοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορι-
σµό 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 α-
κινήτου, άλλως της εκτιµώµενης αποζηµίωσης και της
παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ του δικαιούχου της α-
ποζηµίωσης.

13. Ως προς τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης εφαρ-
µόζεται αναλογικά η παράγραφος 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 απαλλοτρίω-
ση υπέρ του Δηµοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις
εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έρ-
γων 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 έρ-
γων αµέσως ή εµµέσως εξυπηρετούντων την αξιοποίηση
των ακινήτων, τα οποία αξιοποιούνται από το Ταµείο κα-
τά τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται χωρίς αποζηµίω-
ση µε την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται η συ-
νήθης 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 ασφαλι-
στικών µέτρων.

16. Ως προς τη δικαστική δαπάνη εφαρµόζεται αναλο-
γικά 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 υ-
πέρ του Ταµείου ή εταιρείας, της οποίας το µετοχικό κε-
φάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άµεσα ή έµµεσα στο Τα-
µείο ή σε ειδικό διάδοχο αυτών, καθώς και σε αναγκαστι-
κές απαλλοτριώσεις, στις οποίες οι παραπάνω καθίστα-
νται φορείς της απαλλοτρίωσης από το σηµείο στο ο-

ποίο ευρίσκεται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.

19. Συµπληρωµατικώς στις απαλλοτριώσεις του παρό-
ντος νόµου εφαρµόζονται οι διατάξεις του κώδικα ανα-
γκαστικών 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.»

12.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 3986/2011
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. «Επιφάνεια» είναι το εµπράγµατο δικαίωµα φυσι-
κού ή νοµικού προσώπου να κατασκευάζει κτίσµα σε έ-
δαφος 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 ε-
ξουσίες, που παρέχει το δικαίωµα της κυριότητας.»
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου

18 του ν. 3986/2011 µετά τη φράση «σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου,» και πριν τη φράση «σε δηµόσιους ορ-
γανισµούς µε µορφή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαί-
ου», προστίθεται η φράση «σε εταιρίες και δηµόσιες επι-
χειρήσεις, των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ
ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Δηµόσιο ή σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,».
γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του ν. 3986/2011 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«5. «Κτίσµα» είναι κάθε συστατικό του δηµοσίου κτή-

µατος και ιδίως το οικοδόµηµα, κατασκευή, εγκατάστα-
ση, κτήριο, δεξαµενή, υπόστεγο, σταθµός αυτοκινήτων
(πάρκινγκ), γέφυρα, σήραγγα, αγωγός, αεροδρόµιο, οδι-
κό, σιδηροδροµικό ή λιµενικό έργο, αθλητική, ψυχαγωγι-
κή ή τουριστική εγκατάσταση καθώς και κάθε κατασκευή
επί του εδάφους. Το κτίσµα µπορεί να είναι και υπόγειο.»

13.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν.
3986/2011 το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«2. Η επιφάνεια δεν µπορεί να συσταθεί για χρόνο µε-
γαλύτερο 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 πέ-
ντε (5) έτη αντίστοιχα.»
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν. 3986/2011 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«5. Κτίσµα, που αποτελεί αντικείµενο δικαιώµατος επι-

φανείας µπορεί να υπαχθεί στο καθεστώς διηρηµένης ι-
διοκτησίας από τον επιφανειούχο, κατ’ ανάλογη εφαρ-
µογή 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 ποσο-
στά εξ αδιαιρέτου στο δικαίωµα επιφανείας.»
γ. Στο άρθρο 19 του ν. 3986/2011 προστίθεται νέα πα-

ράγραφος 6 ως εξής:
«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.».

14.α. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 20 του ν. 3986/2011 διαγράφεται η φράση «να πα-
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ρατείνει µε µονοµερή δήλωσή του το χρόνο διάρκειας
του δικαιώµατός του µετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας
που πάντως δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τα ογδόντα
(80) έτη, και προκειµένου περί κατοικιών τα εκατό (100)
έτη ή».
β. Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του

άρθρου 20 του ν. 3986/2011 προστίθενται οι λέξεις «και
στις προϋποθέσεις αποζηµίωσης».
γ. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20

του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) στη χρήση του εδάφους επί του οποίου έχει συ-

σταθεί η επιφάνεια».
δ. Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20

του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) στην απαγόρευση παραίτησης του επιφανειούχου

από το δικαίωµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρ-
θρου 22 ή τη διατήρηση των δικαιωµάτων τρίτων που βα-
ρύνουν την επιφάνεια µετά τη λήξη ή απόσβεσή της».

15.α. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
21 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η µεταβίβαση της επιφανείας γίνεται όπως και η µε-
ταβίβαση της κυριότητας ακινήτου.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 3986/2011 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«2. Επιτρέπεται η σύσταση υποθήκης, η εγγραφή προ-

σηµείωσης, καθώς και η σύσταση πραγµατικών και προ-
σωπικών δουλειών, οι οποίες βαρύνουν το δικαίωµα επι-
φανείας.»
γ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του

ν. 3986/2011 οι λέξεις «επί του οποίου το κτίσµα θα οικο-
δοµηθεί ή έχει οικοδοµηθεί» αντικαθίστανται µε τις λέ-
ξεις «επί του οποίου υφίσταται το δικαίωµα επιφανείας».

16.α. Ο τίτλος του άρθρου 22 του ν. 3986/2011 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Λήξη και απόσβεση επιφανείας – Αποτελέσµατα».
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του ν. 3986/2011

καταργείται.
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 22

του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Όταν η επιφάνεια λήξει ή αποσβεσθεί, τα κτίσµατα

και οι οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες περιέρχονται
στον κύριο».
δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 22 του

ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Όταν η επιφάνεια λήξει ή αποσβεσθεί, ο επιφανει-

ούχος υποχρεούται να αποδώσει τα κτίσµατα στον κύ-
ριο».
ε. Η παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 3986/2011 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«8. Η λήξη επιφέρει την απόσβεση των εµπράγµατων

δικαιωµάτων τρίτων επί του δικαιώµατος επιφανείας, ε-
κτός αν ο κύριος δέχθηκε - µε τη συµφωνία που προβλέ-
πεται στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
20 ή µε συναίνεση που χορηγήθηκε κατά τη σύσταση του
εµπράγµατου δικαιώµατος τρίτου – τη συνέχιση αυτών
επί της κυριότητας µετά τη λήξη».
στ. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 3986/2011

προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Μετά την απόσβεση του δικαιώµατος επιφανείας,

τα εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων επ’ αυτού, βαρύνουν
εφεξής την κυριότητα, µόνο εφόσον υπάρχει συναίνεση
του κυρίου µε τη συµφωνία που προβλέπεται στην περί-
πτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 ή µε συναί-

νεση που χορηγείται κατά τη σύσταση του εµπράγµατου
δικαιώµατος τρίτου.».

17. Το άρθρο 23 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 23
Συνέπειες της λήξης της επιφάνειας 

για τις ενοχικές συµβάσεις

Αν δεν υπάρχει συναίνεση του κυρίου, η λήξη της επι-
φανείας επιφέρει τη λύση των ενοχικών συµβάσεων που
έχει συνάψει ο επιφανειούχος µε τρίτους µε αντικείµενο
το κτίσµα, του κυρίου µη υποχρεωµένου σε οποιαδήποτε
αποζηµίωση προς τον τρίτο.»

18. α. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3986/2011 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2.α. Για την εφαρµογή της φορολογικής εν γένει νο-
µοθεσίας το εµπράγµατο δικαίωµα της επιφανείας εξο-
µοιώνεται µε εκείνο της επικαρπίας.
β. Για την εφαρµογή των διατάξεων φορολογίας εισο-

δήµατος το κόστος κτήσης του δικαιώµατος επιφάνειας
(είτε κατά τη σύσταση είτε σε µεταγενέστερη µεταβίβα-
ση) εκπίπτεται τµηµατικά και ισόποσα από τα ακαθάρι-
στα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί το δικαίωµα επιφά-
νειας. Αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα
έσοδα της επιφανειούχου επιχείρησης το σύνολο των
εκπτώσεων του προηγούµενου εδαφίου, χωρίς να απαι-
τείται επιµερισµός βάσει της σχέσης αξίας γης και κτι-
σµάτων. Από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εκπί-
πτεται το τίµηµα για τη σύσταση προσωπικής ή πραγµα-
τικής δουλείας επί δικαιώµατος επιφάνειας. Για τον τρό-
πο υπολογισµού της έκπτωσης κατά το προηγούµενο ε-
δάφιο εφαρµόζονται τα οριζόµενα στα δύο πρώτα εδά-
φια της υποπαραγράφου αυτής.
γ. Για την εφαρµογή των διατάξεων περί του δικαιώµα-

τος έκπτωσης και επιστροφής του Φόρου Προστιθέµε-
νης Αξίας, σε περίπτωση ανέγερσης κτισµάτων από τον
επιφανειούχο και, περαιτέρω, µεταβίβασης του δικαιώ-
µατος επιφάνειας επί των κτισµάτων αυτών παρέχεται
δικαίωµα έκπτωσης και επιστροφής του φόρου εισροών
που επιβάρυνε την κατασκευή του υπό τους ίδιους ό-
ρους και στην ίδια έκταση που ισχύουν για τη µεταβίβα-
ση 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 ρύθµι-
ση του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται υπό τον ό-
ρο ότι η διάρκεια του δικαιώµατος που µεταβιβάζεται εί-
ναι τουλάχιστον είκοσι έτη. Εάν η διάρκεια του δικαιώ-
µατος που µεταβιβάζεται είναι µικρότερη από τη συνολι-
κή υπολειπόµενη διάρκεια του δικαιώµατος του µεταβι-
βάζοντα κατά τη στιγµή της µεταβίβασης και περαιτέρω
η διάρκεια του µεταβιβαζόµενου δικαιώµατος επιφάνει-
ας είναι µικρότερη των είκοσι ετών, το δικαίωµα έκπτω-
σης και επιστροφής του φόρου εισροών περιορίζεται α-
ναλογικά µε βάση τους µήνες. Για τους σκοπούς του
προηγούµενου εδαφίου διάστηµα µεγαλύτερο των δεκα-
πέντε ηµερών λαµβάνεται ως µήνας.»
β. Στο άρθρο 26 του ν. 3986/2011 προστίθενται νέες

παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5. Οι διατάξεις για την κατάσχεση ακινήτου εφαρµό-

ζονται και για την κατάσχεση του δικαιώµατος της επι-
φάνειας.
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6. Σε περίπτωση πλειστηριασµού του δικαιώµατος επι-
φάνειας οι γεγενηµένες απαιτήσεις του κυρίου έναντι
του επιφανειούχου για τη καταβολή του προβλεπόµενου
στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου ανταλλάγµατος ικα-
νοποιούνται µετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης
και πριν την διαίρεση του πλειστηριάσµατος σε ποσοστά
κατά τα άρθρα 977 και 1007 Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας. Οµοίως ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αυτές και σε
περίπτωση πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης µετά την
αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων διοίκη-
σης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαµβά-
νεται και η προσωρινή και οριστική αντιµισθία του συνδί-
κου και των τυχόν οµαδικών πιστωµάτων ή αντίστοιχα
των εξόδων εκκαθάρισης στα οποία περιλαµβάνονται και
οι δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης κατά τη εκκαθά-
ριση.»

19. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3581/2007 (Α΄ 140)
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3581/2007 κατισχύει
κάθε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής, η οποία ρυθµίζει
διαφορετικά τα σχετικά θέµατα. Διατάξεις τυπικών νό-
µων που τίθενται σε ισχύ µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου και επιφέρουν µεταβολή σε όσα συµ-
φωνήθηκαν κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του ν.
3581/2007 δηµιουργούν δικαίωµα αποζηµίωσης για τον
εκµισθωτή.»

20. Το άρθρο 27 του ν. 1892/1990 (Α΄101) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 27

Με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 26, η οποία ε-
γκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, επιτρέπεται
η άρση των απαγορεύσεων της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 25, για ορισµένες κατηγορίες δικαιοπραξιών, οι ο-
ποίες θα προσδιορίζονται από τη νοµική τους µορφή, τη
χρηµατική τους αξία ή την τοποθεσία ή αξία του ακινή-
του, στο οποίο αναφέρονται. Με την απόφασή της, η ε-
πιτροπή του άρθρου 26 δύναται να εξειδικεύσει τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις της άρσης των απαγορεύσε-
ων. Οι απαγορεύσεις µπορεί να επιβάλλονται και πάλι ο-
ποτεδήποτε µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυ-
νας.»

21. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται
ως εξής:

«α) η µεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, η σύσταση, η
µεταβίβαση ή η παραίτηση από το δικαίωµα προσωπικής
ή πραγµατικής δουλείας, η παραχώρηση του δικαιώµα-
τος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κυρίων, βοη-
θητικών ή ειδικών χώρων κτισµάτων ή επί κοινόκτητου
τµήµατος οικοπέδου, καθώς και η µεταβίβαση του δικαι-
ώµατος άσκησης της επικαρπίας των ακινήτων της παρα-
γράφου 1.»

22. Στο τέλος της παρ. 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/
2011 (Α΄ 209) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Οι οριζόµενες στον παρόντα νόµο καταληκτικές προ-
θεσµίες υποβολής των προβλεπόµενων δικαιολογητικών
δεν ισχύουν έναντι του Δηµοσίου, προκειµένου περί αυ-
θαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων σε κτίρια ι-
διοκτησίας του, των περιπτώσεων α΄ και β΄».

23.α. Για την άσκηση των προβλεπόµενων ενδίκων
βοηθηµάτων ενώπιον των καθ’ ύλη αρµόδιων Δικαστη-

ρίων, κατά πράξεων των Κτηµατικών Υπηρεσιών µε τις ο-
ποίες επιβάλλονται κάθε είδους πρόστιµα ή καθορίζο-
νται αποζηµιώσεις, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
για τη Δηµόσια Περιουσία, προκαταβάλλεται, επί ποινή
απαραδέκτου, στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., ποσοστό 20% του ε-
πιβαλλόµενου προστίµου ή της καθοριζόµενης αποζη-
µίωσης.»

24.α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 3965/2011 (Α΄ 113) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας είναι αρ-
µόδια για την καταγραφή, σε ενιαίο Μητρώο, όλης της α-
κίνητης περιουσίας φορέων του Δηµόσιου Τοµέα και ει-
δικότερα των Υπουργείων, των Δηµοσίων Επιχειρήσεων
στις οποίες το Δηµόσιο κατέχει το σύνολο του µετοχι-
κού τους κεφαλαίου, των Δηµοσίων Οργανισµών και των
Ν.Π.Δ.Δ. (Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας, Μ.Α.Π.). Οι α-
νωτέρω φορείς υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη Γενική
Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας κάθε στοιχείο και δε-
δοµένο που αφορά στην ακίνητη περιουσία τους και να
την ενηµερώνουν άµεσα για κάθε αλλαγή και τροποποί-
ηση, προκειµένου να επικαιροποιείται αντίστοιχα το
Μ.Α.Π.. Eπίσης, οφείλουν να παρέχουν κάθε είδους συν-
δροµή που θα τους ζητηθεί από τη Γενική Γραµµατεία
Δηµόσιας Περιουσίας για την οργάνωση, συστηµατοποί-
ηση και αξιοποίηση του ανωτέρω Μητρώου. Για τον ίδιο
σκοπό, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική
Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας από φορείς του, κατά
το άρθρο 1 του ν. 1256/1982, δηµοσίου τοµέα, για χρονι-
κό διάστηµα τριών (3) ετών που µπορεί να παρατείνεται
µέχρι τρία (3) ακόµη έτη. Η απόσπαση διενεργείται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά
περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται
γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από τον
οποίο αποσπάται ο υπάλληλος, ύστερα από δηµοσιοποί-
ηση σχετικής πρόσκλησης της Γενικής Γραµµατείας Δη-
µόσιας Περιουσίας στην οποία καθορίζονται τα ζητούµε-
να τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του

κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού που εκδίδεται µετά
από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιας Περιου-
σίας µπορεί να ανατίθεται στην ΕΤΑΔ Α.Ε. η διαχείριση
και αξιοποίηση ακινήτων εγγεγραµµένων στο Μ.Α.Π. ε-
πιπλέον των όσων ήδη έχουνε περιέλθει στην αρµοδιό-
τητά της δυνάµει των διατάξεων των νόµων 2636/1998
και 3878/2010 και της υπ’αριθµ. Δ6Α1162069 ΕΞ2011
(Β΄2779/2011) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
µικών, Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Τουρισµού και Υποδοµών Μεταφορών
και Δικτύων.
Η εποπτεία του Υπουργού Οικονοµικών επί της ΕΤΑΔ

Α.Ε. όσον αφορά το συντονισµό και τον έλεγχο της ε-
φαρµογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση
και την αξιοποίηση των ακινήτων αρµοδιότητάς της α-
σκείται µέσω της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιου-
σίας.
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3965/2011, µετά

την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Το Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των φορέων δι-

οίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περι-
ουσίας του Δηµοσίου.»
γ. Στην παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3965/2011, µετά

την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Πέντε (5) θέσεις µόνιµου προσωπικού κατηγορίας
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ΠΕ για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Γραφείου Επο-
πτείας, ως ακολούθως : µία (1) θέση νοµικού, µία (1) θέ-
ση αρχιτέκτονα- µηχανικού, µία (1) θέση αγρονόµου-το-
πογράφου, δύο (2) θέσεις του κλάδου Διοικητικού - Οικο-
νοµικού. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται µε έναν από
τους παρακάτω τρόπους: α) µε µετάταξη προσωπικού
κατηγορίας ΠΕ από τους φορείς των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65),
ύστερα από προκήρυξη της Γενικής Γραµµατείας Δηµό-
σιας Περιουσίας, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε
απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Το µετα-
τασσόµενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργα-
σίας, εντάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και εξακο-
λουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και ε-
πικουρικής ασφάλισης, β) µε τριετή απόσπαση προσωπι-
κού από τους ίδιους ως άνω φορείς η οποία µπορεί να α-
νανεώνεται µία µόνο φορά. Η απόσπαση αυτή κατά τον
πρώτο χρόνο λειτουργίας του Γραφείου διενεργείται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά
περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται
γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από τον
οποίο αποσπάται ο υπάλληλος ύστερα από δηµόσια πρό-
σκληση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας,
στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυ-
πικά και ουσιαστικά προσόντα.»

Άρθρο τέταρτο
Ρυθµίσεις αρµοδιότητας των Υπουργείων 
Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης και Υγείας

1.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου µόνου του ν.δ. 3883/
1958 (Α’ 181), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα εκ της κατά την παράγραφο 1 έσοδα φορολο-
γίας αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.»
β. Η ισχύς της διάταξης που εισάγεται µε την προη-

γούµενη περίπτωση της παραγράφου αυτής αρχίζει από
την 1η Ιουλίου 2012.

2.α. Η εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης β΄
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.
4024/2011 (Α΄ 226) αναστέλλεται µέχρι την πλήρη ε-
φαρµογή των προβλεποµένων στις διατάξεις του άρ-
θρου 19 του ιδίου νόµου.
β. Η ισχύς της διάταξης της προηγούµενης  περίπτω-

σης της παραγράφου αυτής αρχίζει την 30ή Οκτωβρίου
2012.

3.α. Το β΄ εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 25 του
ν. 3614/2007 (Α΄ 267), που προστέθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 242 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Στις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις δηµοσίων
έργων που έχουν προκηρυχθεί χωρίς πρόβλεψη χορήγη-
σης προκαταβολής στη διακήρυξη ή µε πρόβλεψη προ-
καταβολής µικρότερης του δέκα τοις εκατό (10%), δύνα-
ται να χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή, κατά πα-
ρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.
3669/2008, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της σύµβασης
(χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ), έναντι ισόποσης εγγυη-
τικής επιστολής.»
β. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 3614/

2007 προστίθεται εδάφιο γ΄, ως ακολούθως:
«γ. Τα ανωτέρω εδάφια α΄ και β΄ αφορούν και τα συγ-

χρηµατοδοτούµενα έργα που ανατίθενται από τους ΟΤΑ
α΄ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα και κατισχύουν
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης για τους φορείς
αυτούς.»

4. Το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 141
Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραµµένων επιχει-

ρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποί-
ες έχουν ηµεροµηνία λήξης από 1.7.2012 έως 30.6.2013
ή έχουν πάρει παράταση, σύµφωνα µε το άρθρο 141 του
ν. 4070/2012 έως την 31.12.2012, παρατείνονται µέχρι
30.6.2013, εφ’ όσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό
αίτηµα έως και εξήντα (60) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου ή έχουν υποβάλλει στην Υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σηµείωση επί της βεβαίωσης
εγγραφής της εταιρείας για τη χορηγηθείσα παράταση.
Βεβαιώσεις εγγραφής χωρίς τη σχετική σηµείωση λή-
γουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»

5. Δεν εισπράττονται εφεξής υπέρ του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), οι εισφορές που από την ι-
σχύουσα νοµοθεσία υπολογίζονταν σε ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) επί της συνοµολογούµενης ή της νοµί-
µου αµοιβής των µηχανικών. Επίσης παύει να αποτελεί
πόρο του Τ.Ε.Ε. ποσοστό δύο επί τοις χιλίοις (2‰) εκ
των καταβαλλοµένων ποσών στους αναδόχους για την
εκτέλεση δηµοσίων έργων, όπως προβλέπεται από την ι-
σχύουσα νοµοθεσία. Κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική
διάταξη παύει να ισχύει.

6. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Δι-
οικητικής  Δικονοµίας (ν.2717/1999, Α’ 97)  διαγράφο-
νται, από τότε που προστέθηκαν µε  το εδάφιο α’ της
παρ. 2 του  άρθρου πέµπτου του ν.4079/2012 (Α’ 182 ) οι
λέξεις: «και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυ-
γές εν γένει τριάντα (30) ηµερών που αρχίζει όπως ορί-
ζεται στην προηγούµενη παράγραφο».
β. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου πέ-

µπτου του ν. 4079/2012 καταργείται από τότε που ίσχυ-
σε. 
γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικη-

τικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: 
«2.α. Εξαιρετικώς στις φορολογικές και τελωνειακές

προσφυγές εν γένει η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα
(30) ηµερών, που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγού-
µενη παράγραφο.
β. Ειδικώς στις περιπτώσεις  της παρ.2 του άρθρου 64

η προθεσµία  είναι ενενήντα (90) ηµερών από την  έκδο-
ση ή την κατά νόµο δηµοσίευση της πράξης ή την συντέ-
λεση  της παράλειψης.»
δ. Η ρύθµιση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2

του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, όπως
προστίθεται µε την  υποπαράγραφο γ΄ της παρούσας
παραγράφου, καταλαµβάνει πράξεις που εκδίδονται ή
παραλείψεις που συντελούνται µετά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.
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Άρθρο πέµπτο
Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986

1. α) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19
του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), όπως τροποποιήθηκε µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 264/1991 (Α΄ 98),
καταργείται και οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ αναριθµούνται
σε γ΄ και δ΄ αντίστοιχα.
β) στην περίπτωση δ’ του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986,

η οποία συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 21 του άρ-
θρου 37 του ν. 2496/1997 (Α΄ 87) και αναριθµήθηκε σε
παράγραφο γ΄ µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού, οι λέξεις  «… του ισόποσου σε δραχ-
µές των 1.500 ECU» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«…των 1.500 ευρώ».
γ) η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986,

όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 26 του άρθρου
37 του ν.2496/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η αποζηµίωση που καταβάλλει το Επικουρικό Κε-
φάλαιο δεν περιλαµβάνει  χρηµατική ικανοποίηση λόγω
ψυχικής οδύνης. Η αποζηµίωση για των περιπτώσεων α’
και β’ της παραγράφου 1 δεν µπορεί να υπερβεί τα κατώ-
τατα όρια ασφαλιστικών ποσών του χρόνου του ατυχή-
µατος που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου
6, η δε σχετική αξίωση υπόκειται στην παραγραφή της
παραγράφου 2 του άρθρου 10.
Η αποζηµίωση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1

καταβάλλεται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
α) για αποζηµίωση ύψους έως 4.000 ευρώ καταβάλλε-

ται συνολικό ποσό  ίσο  προς το 90% αυτής,
β) για αποζηµίωση ύψους από 4.001 έως 10.000 ευρώ

καταβάλλεται συνολικό ποσό  ίσο προς το 87,5%  αυτής,
µε κατώτατο όριο 3.600 ευρώ,
γ) για αποζηµίωση ύψους από 10.001 έως 30.000 ευρώ

καταβάλλεται συνολικό ποσό  ίσο προς το 85% αυτής,
µε κατώτατο όριο 8.750 ευρώ,
δ) για αποζηµίωση ζηµία ύψους από 30.001 έως

60.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο προς το
80%  αυτής, µε κατώτατο όριο 25.000 ευρώ,
ε) για αποζηµίωση ζηµία ύψους από 60.001 έως

100.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο προς το
70% αυτής, µε κατώτατο όριο 48.000 ευρώ,
στ) για αποζηµιώσεις το ύψος των οποίων υπερβαί-

νουν τις 100.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσό ίσο
µε το 70% αυτής, µε ανώτατο όριο τις 100.000 ευρώ.
Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει και τις αξιώσεις κατά

του Επικουρικού Κεφαλαίου που έχουν γεννηθεί κατά
την έναρξη ισχύος της. Αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί
µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση δεν θίγονται.
Οι δικαιούχοι αποζηµίωσης µπορούν να διεκδικήσουν

το υπόλοιπο ποσό της ζηµιάς από τη κοινή εκκαθάριση.
Οι τόκοι που υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό

Κεφάλαιο στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 υπολογί-
ζονται σε κάθε περίπτωση µε επιτόκιο έξι τοις εκατό
(6%) ετησίως. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, µπορεί να µεταβάλλεται το ποσοστό αυτό. ».
δ) η περίπτωση γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 19

του π.δ 237/1986 καταργείται.
ε) στο τέλος του άρθρου 19 του π.δ 237/1986 προστί-

θενται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Η αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι

παραδεκτή, µόνο αν ο ενάγων έχει υποβάλει προ της ά-
σκησής της στο Επικουρικό Κεφάλαιο έγγραφη αίτηση
αποζηµίωσης, µε συνηµµένα τα έγγραφα που αποδει-
κνύουν την απαίτησή του. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι
υποχρεωµένο να απαντήσει αιτιολογηµένα στην αίτηση
εντός τριών µηνών από την υποβολή της, σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόµου αυτού. Μετά
τη λήψη της απάντησης του Επικουρικού Κεφαλαίου ή
την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, ο πα-
θών δύναται να ασκήσει αγωγή κατά του Επικουρικού
Κεφαλαίου.
Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται

ειδικότερα τα αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986
προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Απαγορεύεται η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
του Επικουρικού Κεφαλαίου, είτε εις χείρας του είτε εις
χείρας τρίτων. Απαγορεύεται, επίσης, ο συµψηφισµός
των εισφορών των µελών του µε τυχόν οφειλές του Επι-
κουρικού Κεφαλαίου προς αυτά.».

Άρθρο έκτο 
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
και των ν.2386/1996, ν.2753/1999, ν.2836/2000.

Τροποποιήσεις του π.δ. 191/2008

1. α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν. 2960/
2001 («Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», Α’ 265), µετά
την περίπτωση η), προστίθεται νέα περίπτωση θ) ως ε-
ξής: 

«θ) Πρόσθετες ύλες των κωδικών Σ.Ο. 38111110,
38111190, 38111900 και 38119000»
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001,

οι περιπτώσεις στ), ζ),  η), ι), ια), ιβ) και κστ) αντικαθίστα-
νται ως εξής:
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γ.  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73
του ν.2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για την εφαρµογή της περίπτωσης ζ' το πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης (DIESEL), το οποίο χρησιµοποιείται
ως καύσιµο θέρµανσης, διατίθεται κατά τη χρονική πε-
ρίοδο από  την 15η Οκτωβρίου µέχρι και την 30ή Απριλί-
ου κάθε έτους.
Στην περίπτωση που οι παραπάνω ηµεροµηνίες συµπί-

πτουν µε µη εργάσιµες ηµέρες, ως ηµεροµηνία λαµβάνε-
ται η προηγούµενη εργάσιµη για την έναρξη και η επόµε-
νη εργάσιµη για τη λήξη.

1)Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περί-
πτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 τίθεται σε ανάλωση, διακι-
νείται και διατίθεται από επιτηδευµατίες που εντάσσο-
νται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρµανσης (ΔΙ-
ΠΕΘΕ), µε την εξαίρεση της περίπτωσης των Ενόπλων
Δυνάµεων για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση έντα-
ξής τους στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.

2)Τα µέλη του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να κα-
ταχωρούν µε ακρίβεια εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών
στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρε-
λαίου Θέρµανσης που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµι-
κών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης (DIESEL) θέρµανσης που πραγµατοποιούν σε ό-

λα τα στάδια, αρχής γενοµένης από την κατάθεση στην
Τελωνειακή Αρχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανά-
λωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), µέχρι και την τελική κατανάλωση.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-

νται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης
των ενδιαφερόµενων επιτηδευµατιών στο µητρώο ΔΙΠΕ-
ΘΕ, ο τρόπος ελέγχου µέσω του ανωτέρω Πληροφορια-
κού Συστήµατος της νόµιµης χρήσης του πετρελαίου
θέρµανσης, οι υπηρεσίες ελέγχου, καθώς και η διαδικα-
σία για την παραλαβή πετρελαίου θέρµανσης από πρό-
σωπα που δεν είναι συνδεδεµένα µε το δίκτυο της
Δ.Ε.Η. και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτο-
νται από Αυτόνοµους Σταθµούς Ενέργειας. Μέχρι την
έκδοση των προβλεποµένων στο προηγούµενο εδάφιο
υπουργικών αποφάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις της
υπ’αριθµ. Δ 33Α 5055143 ΕΞ 2010 (Β’ 2047)  απόφασης
του Υπουργού Οικονοµικών.».
δ) Στην παράγραφο 8 β) του άρθρου 36 του ν. 3986/

2011 (Α’ 152) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η αρµόδια για τη

χορήγηση του  επιδόµατος θέρµανσης αρχή, ο Ειδικός
Φορέας και ο Κωδικός Αριθµός Εξόδου του  προϋπολογι-
σµού σε βάρος του οποίου καταλογίζεται η σχετική  δα-
πάνη, η διαδικασία πληρωµών και  ελέγχου αυτών, ο τρό-
πος δέσµευσης  των αναγκαίων πιστώσεων, τα αρµόδια
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στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 2710 19 41
(DIESEL) που χρησιµοποιείται ως 2710 19 45 και 330 1.000 λίτρα
καύσιµο κινητήρων 2710 19 49

ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 2710 19 41
(DIESEL) που χρησιµοποιείται ως 2710 19 45 και 330 1.000 λίτρα
καύσιµο θέρµανσης 2710 19 49

η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 2710 19 41
(DIESEL) που χρησιµοποιείται για 2710 19 45 και 330 1.000 λίτρα 
χρήσεις άλλες από αυτές που 2710 19 49
καθορίζονται στις παραπάνω 
περιπτώσεις στ) και ζ)

ι) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), 2710 19 21 και 
που χρησιµοποιείται ως καύσιµο 2710 19 25 330 1.000 λίτρα
κινητήρων

ια) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), 2710 19 21 και 330 1.000 λίτρα
που χρησιµοποιείται ως καύσιµο 2710 19 25
θέρµανσης

ιβ) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), 2710 19 21 και 330 1.000 λίτρα
που χρησιµοποιείται για άλλες χρήσεις 2710 19 25
εκτός από αυτές που καθορίζονται 
στις παραπάνω περιπτώσεις ι) και ια)

κστ) Βιοντήζελ από µεθυλεστέρες 3824 90 99 330 1.000 λίτρα»
λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται µε 
την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που 
χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων, 
είτε αυτούσιο είτε σε ανάµιξη µε 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 
(DIESEL) της παραπάνω 
περίπτωσης στ)



όργανα για την εκκαθάριση και  πληρωµή της δαπάνης
αυτής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η ευθύνη των εκ-
καθαριστών, των αρµόδιων για  την πληρωµή οργάνων
και των αχρεωστήτως λαβόντων, ο τύπος των τίτλων
πληρωµής και ο τρόπος εξόφλησης αυτών, κατά παρέκ-
κλιση των  διατάξεων του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) όπως ι-
σχύει, τυχόν έξοδα πληρωµής του  επιδόµατος, η διαδι-
κασία 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». 
ε) Η παράγραφος 15 του άρθρου 15 του  ν. 2386/1996

(Α΄ 43), η παράγραφος 7 του άρθρου 19 του ν. 2753/
1999 (Α΄ 249) και η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του
ν. 3193/2003 (Α΄ 266) καταργούνται.
στ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του ν. 2836/2000

(Α΄ 168) καταργείται.
Οι διοικητικές και κανονιστικές πράξεις που έχουν εκ-

δοθεί βάσει διατάξεων του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) που α-
ντικαθίστανται µε την παρούσα παράγραφο, εξακολου-
θούν να ισχύουν, αναλόγως προσαρµοζόµενες, εφόσον
στις νέες διατάξεις υφίστανται αντίστοιχες εξουσιοδοτι-
κές διατάξεις.

ζ. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρούσας
παραγράφου ισχύουν από 1.1.2013 και οι διατάξεις των
υποπαραγράφων β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου ισχύουν από 15.10.2012.

Άρθρο έβδοµο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
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ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
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