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Άξζξν 1
ύζηαζε - θνπόο
Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα
1. πληζηάηαη αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΑΜΔΗΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ
ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ Α.Δ.» (Σακείν). Σν Σακείν έρεη
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηδησηηθήο
πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα
ή έκκεζα, ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ..Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηαβηβάδνληαη
ζην Σακείν, ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο δηαηάμεηο.
2. Σν πξντφλ αμηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή
ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 17 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ.
3. Σν Σακείν ιεηηνπξγεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο,
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, δελ ππάγεηαη ζηελ
θαηεγνξία ησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα
θαη δελ εθαξκφδνληαη ζε απηφ, θαζψο θαη ζηηο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην
κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν, νη
δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ άκεζα ή έκκεζα ζην Γεκφζην,
κε εμαίξεζε φζσλ ξεηά νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ.

Σχόλιο [a1]: Δθλαδι, ό,τι ξεπουλιζται
δθλϊνεται ευκφσ εξ αρχισ ότι πάει
κατευκείαν ςτουσ τοκογλφφουσ.

4. Σν Σακείν δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Κεθαιαίνπ.
5. Σν Σακείν εδξεχεη ζε δήκν ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ην
Καηαζηαηηθφ ηνπ.
6. Ζ δηάξθεηα ηνπ Σακείνπ είλαη έμη (6) έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ε δηάξθεηα απηή κπνξεί λα παξαηείλεηαη,
εθφζνλ ν ζθνπφο ηνπ Σακείνπ δελ έρεη εθπιεξσζεί.
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Σχόλιο [a2]: Ια πουλάμε για χρόνια και
χρονάκια υπζρ των τοκογλφφων.

Άξζξν 2
Κεθάιαην - Πεξηνπζία - Έζνδα - Γηάζεζε εζόδσλ
1.

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Σακείνπ είλαη ηξηάληα εθαηνκκχξηα (30.000.000)
επξψ, δηαηξείηαη ζε ρίιηεο (1.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο
ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ ε θαζεκία, αλαιακβάλεηαη δε θαη θαιχπηεηαη
νιφθιεξν απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε,
πνζνχ 10.000.000 επξψ θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ δεχηεξε δφζε, πνζνχ 10.000.000
επξψ, θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011 θαη ε ηξίηε
δφζε, πνζνχ 10.000.000 επξψ θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά κέρξη ηελ 30ε
Γεθεκβξίνπ 2011.

2.

Οη κεηνρέο ηνπ Σακείνπ είλαη ακεηαβίβαζηεο.

3.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ
πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα απμάλεηαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ
Σακείνπ, κε ηελ έθδνζε νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη εμ
νινθιήξνπ ην Διιεληθφ Γεκφζην.

4.

ην Σακείν κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη, ρσξίο αληάιιαγκα:
α) Καηά πιήξε θπξηφηεηα, θηλεηέο αμίεο εηαηξεηψλ απφ απηέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ
Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012 – 2015 ηνπ άξζξνπ 6Α ηνπ λ.
2362/1995 (Α΄ 247).
β) Πεξηνπζηαθήο θχζεσο δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο, θεθηεκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, άπια δηθαηψκαηα θαη
δηθαηψκαηα ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ππνδνκψλ, πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ
Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012 – 2015 ηνπ άξζξνπ 6Α ηνπ λ.
2362/1995.
γ) Καηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή, αθίλεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
Πξφγξακκα
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ
ηνπ
Μεζνπξφζεζκνπ
Πιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012 – 2015 ηνπ άξζξνπ 6Α ηνπ λ. 2362/1995.

5.

Οη θηλεηέο αμίεο, ηα πεξηνπζηαθήο θχζεσο δηθαηψκαηα θαη ηα αθίλεηα πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α), β) θαη γ) ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ
κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη ζην Σακείν, κε απφθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο
Δπηηξνπήο Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Γ.Δ.Α.Α.) πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3049/2002 (Α΄ 212).
Με απφθαζε ηεο ίδηαο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα κεηαβηβάδνληαη θαη λα
πεξηέξρνληαη ζην Σακείν ρσξίο αληάιιαγκα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ ππάγνληαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ
πεξηπηψζεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. Σα αλσηέξσ πεξηνπζηαθά
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Σχόλιο [a3]: ΔΛΑΒΑΣΤΕ ΡΑΑΚΑΤΩ ΚΑΛ
ΦΛΞΤΕ: ΔΕΝ ΜΕΝΕΛ ΤΛΡΟΤΑ ΕΞΩ. ΓΕΝΛΚΟ
ΞΕΡΟΥΛΘΜΑ!!! ΕΡΛΣΘΣ ΟΡΩΣ ΦΑΛΝΕΤΑΛ
ΡΑΑΚΑΤΩ ΡΩΛΕΛΤΑΛ ΚΑΛ Θ ΡΕΛΟΥΣΛΑ
ΤΩΝ Ο.Τ.Α (τοπικι αυτοδιοίκθςθ) ακόμα
και οι ΑΓΛΑΛΟΛ, κατ’ αποκλειςτικι χριςθ
(πάνε και οι παραλίεσ μασ)!!!
Σχόλιο [a4]: Και τα αποκεματικά ςε
ρευςτό που ζχουν χρυςοφόρεσ εταιρίεσ
πάνε περίπατο (π.χ. ΟΡΑΡ).

Σχόλιο [a5]: Δθλαδι, οι Δθμοςιοι
Οργανιςμοί που ζχουν δικαιϊματα
εκμετάλλευςθσ π.χ. ορυκτοφ πλοφτου
(πετρζλαιο, φυςικό αζριο, χρυςόσ,
ουράνιο κλπ) εκποιοφν και τα δικαιϊματα
αυτά; ΡΑΕΛ ΚΑΛ Ο ΟΥΚΤΟΣ ΡΛΟΥΤΟΣ ΤΘΣ
ΧΩΑΣ!

Σχόλιο [a6]: Δθλαδι ςτο μζλλον, ,
προβλζπουν με μία απόφαςθ μιασ
Επιτροπισ να προςκζτουν ςτο Ξεποφλθμα
και ό,τι άλλο παρζλειψαν τϊρα. ΔΕΝ ΚΑ
ΜΕΛΝΕΛ ΤΛΡΟΤΑ!!

ζηνηρεία πεξηέξρνληαη ζην Σακείν, θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή θαη
ην Γεκφζην απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηφο ηνπ επί απηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε
ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Δ.Α.Α. ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηε
κεηαβίβαζε ζην Σακείν ηεο θπξηφηεηαο, λνκήο θαη θαηνρήο αθηλήησλ, ζηε
Γ.Δ.Α.Α. ζπκκεηέρεη αληί ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
ν Τπνπξγφο ζηε δηαρεηξηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην αθίλεην
πνπ κεηαβηβάδεηαη θαη πεξηέξρεηαη ζην Σακείν.
Ζ κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην Σακείν δηελεξγείηαη κε βάζε
ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο
ηνπ άξζξνπ 6Α ηνπ λ. 2362/1995 θαη ζε ρξφλν πνπ επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζή
ηνπο ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αμηνπνίεζεο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 10.
6.

Μέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ζην Σακείν αθηλήησλ πνπ
κεηαβηβάδνληαη ζ’ απηφ, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Σακείνπ, ζηελ νπνία δηαιακβάλνληαη ε ηαπηφηεηα θάζε αθηλήηνπ θαη ε
θπξηφηεηα ηνπ Σακείνπ επ’ απηνχ, κε κλεία ηεο απνθάζεσο ηεο Γ.Δ.Α.Α. πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5, δπλάκεη ηεο νπνίαο ην αθίλεην
κεηαβηβάζηεθε ζην Σακείν. Ζ απφθαζε θαηαρσξίδεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία
πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ
Τπνζεθνθπιαθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ αθηλήηνπ ή ζην νηθείν Κηεκαηνινγηθφ
Γξαθείν, φπνπ απηφ ιεηηνπξγεί. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα
παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ.

7.

Σν πξάγκα ή ην δηθαίσκα πνπ κεηαβηβάζηεθε ή παξαρσξήζεθε ζην Σακείν,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ κπνξεί λα
αλακεηαβηβαζηεί ζηνλ πξνεγνχκελν θχξην ή δηθαηνχρν, θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξφπν. Απφ ηε κεηαβίβαζε ηνπ πξάγκαηνο ή ηελ παξαρψξεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζην Σακείν, ν πξνεγνχκελνο θχξηνο ή δηθαηνχρνο παξακέλεη ζηε
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξάγκαηνο ή ηνπ δηθαηψκαηνο, σο εθ ηνπ λφκνπ
εληνινδφρνο ηνπ Σακείνπ, ρσξίο ακνηβή, ππνρξενχηαη λα ην δηαηεξεί
θαηάιιειν γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη
εγγξάθσο ζ’ απηφλ απφ ην Σακείν θαη εμαθνινπζεί λα βαξχλεηαη κε ηηο
δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξάγκαηνο ή
ηνπ δηθαηψκαηνο. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί εληνιήο ηνπ
Α.Κ., κε εμαίξεζε ηα άξζξα 721 έσο θαη 723 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. Ζ εληνιή
ιχλεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξάγκαηνο ή ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ην Σακείν,
κπνξεί δε λα αλαθαιείηαη ή λα ηξνπνπνηείηαη ειεχζεξα νπνηεδήπνηε, κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, ε νπνία ηζρχεη απφ ηελ
θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ εληνινδφρν.

8.

Δκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηξίησλ κπνξεί λα θεξχζζνληαη αλαγθαζηηθψο
απαιινηξησηέα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, γηα ιφγνπο κείδνλνο
ζεκαζίαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αλ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ αμηνπνίεζε
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ Σακείνπ ή εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ
θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν ή αλ θξίλνληαη
αλαγθαία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εηδηθνχ δηαδφρνπ ηνπ
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Σχόλιο [a7]: ΤΟ ΔΗΜΟΣΚΟ ΑΡΕΚΔΕΚΕΤΑΚ
ΚΑΙΕ ΔΚΚΑΚΩΜΑΤΟΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΚ
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΕΥΣΤΟ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ
ΡΕΚΟΥΣΚΑΚΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟΚΧΕΚΑ
ΡΕΚΕΧΟΝΤΑΚ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΔΚΟΚΤΗΣΚΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΚΟΥ. Ρ.Χ. Ο,ΤΚ ΡΛΗΩΝΟΥΜΕ ΓΚΑ
ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΡ, ΕΝΟΚΚΚΑ ΡΟΥ
ΕΚΣΡΑΤΤΕΚ ΤΟ ΔΗΜΟΣΚΟ ΚΛΡ ΚΛΡ
ΑΝΗΚΟΥΝ ΡΛΕΟΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΚΟ ΚΑΚ
ΡΗΓΑΚΝΟΥΝ ΑΡΕΥΙΕΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΡΚΣΤΩΤΕΣΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΚ ΡΚΝ ΑΡΟ ΤΗΝ
ΡΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΚΟΥΣΚΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΣΤΟΚΧΕΚΩΝ!! ΑΡΚΣΤΕΥΤΟ ΚΑΚ ΟΜΩΣ
ΑΛΗΙΚΝΟ. ΑΚΣΧΟΣ!!!!

Σχόλιο [a8]: ΤΚ ΝΑ ΡΩΤΟΙΑΥΜΑΣΕΚ
ΚΑΝΕΚΣ ΕΔΩ!! 1) Το ότι ζτςι και
αποφαςιςτεί θ μεταβίβαςθ ενόσ
περιουςιακοφ ςτοιχείου προσ το Ταμείο,
μετά δεν μπορεί κανείσ πια να ανακαλζςει
τθν απόφαςθ και να το πάρει πίςω ΡΟΤΕ.
2) Το ότι θ υπάρχουςα διοίκθςθ τθσ
δθμόςιασ εταιράσ λειτουργεί πλζον ωσ
ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ του ταμείο ΧΩΚΣ ΑΜΟΚΒΗ
και εκτελεί οδθγίεσ που δίνονται
εγγράφωσ ςε αυτόν ; 3) ΚΑΚ ΤΟ ΚΟΥΦΑΚΟ:
Συνεχίηει να βαρφνεται με τισ Δαπάνεσ!!
Δθλαδι, ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ π.χ.
του Δθμόςιου Οργανιςμοφ (ΔΕΘ, ΟΣΕ κλπ)
ςυνεχίηουν να βαρφνουν το Δθμόςιο, ενϊ
όλα τα ζςοδα πθγαίνουν απευκείασ ςτθν
ΤΟΪΚΑ, όπωσ φαίνεται πιο πάνω!
ΑΡΛΣΤΕΥΤΟ ΚΑΛ ΟΜΩΣ ΑΛΘΚΛΝΟ. Μιλάμε
για γερμανικι κατοχι!
Σχόλιο [a9]: ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΥΡΑΧΟΥΝ
ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ ΤΛΤΩΝ (π.χ ιδιωτϊν), τότε
το ταμείο μπορεί ΑΝΑΓΚΑΣΤΛΚΑ ΝΑ ΤΑ
ΑΡΑΛΛΟΤΛΩΣΕΛ ΜΕ ΜΛΑ ΑΡΟΦΑΣΘ ΤΟΥ
ΥΡΟΥΓΟΥ, αν κρίνει το Ταμείο ι όποιοσ
αγοραςτισ ωσ αναγκαίο! ΔΗΛΑΔΗ
ΧΑΝΟΥΝ ΚΑΚ ΟΚ ΟΡΟΚΟΚ ΚΔΚΩΤΕ΅Σ ι ΑΛΛΟΚ
ΕΡΕΝΔΥΤΕΣ (π.χ. αςφαλιςτικά ταμεία,
τράπεηεσ) τα δικαιϊματά τουσ
αναγκαςτικά μζςω απαλλοτρίωςθσ!

Σακείνπ ή εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ,
άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν.
Ζ απαιινηξίσζε θεξχζζεηαη ππέξ ηνπ Σακείνπ ή ππέξ ηεο εηαηξείαο ηεο
νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην
Σακείν ή ππέξ ηνπ εηδηθνχ δηαδφρνπ απηψλ, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ
απφθαζε κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη ε απαιινηξίσζε.
Αλ ε απαιινηξίσζε θεξχζζεηαη ζε αθίλεην επί ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίζηεθαλ
δηθαζηηθψο, κεηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ ζην Σακείν ή κεηά ηελ
πεξηέιεπζε ζην Σακείν εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ
νινθιήξνπ άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηξίησλ, ε
δαπάλε ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε βαξχλεη ην
Γεκφζην.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ζηηο απαιινηξηψζεηο πνπ
θεξχζζνληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν, δελ ιακβάλεηαη ππφςε
πξνζαχμεζε ηεο αμίαο ηνπ απαιινηξηνχκελνπ, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ λνκή ή
ζηελ θαηνρή ηνπ αθηλήηνπ απφ ην Σακείν ή απφ εηαηξεία ηεο νπνίαο ην
κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν ή πνπ
νθείιεηαη ζηελ πνιενδνκηθή σξίκαλζε θαη ηελ επελδπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ
αθηλήηνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ επνκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
9.

Μηζζψζεηο ή παξαρσξήζεηο ρξήζεο αθηλήησλ, πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα
ζην Σακείν ή ζε εηαηξεία ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ
νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, κπνξεί λα θαηαγγέιινληαη κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ ή ηεο εηαηξείαο, θαηά
παξέθθιηζε θάζε άιιεο δηάηαμεο. Ζ θαηαγγειία επηθέξεη ηε ιχζε ηεο
κίζζσζεο ή ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο δχν (2) κήλεο απφ ηελ επίδνζή ηεο
ζην κηζζσηή ή ζε εθείλνλ ζηνλ νπνίν παξαρσξήζεθε ην αθίλεην. Γηα ηελ
πξφσξε ιχζε ησλ κηζζψζεσλ νθείιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ηξία (3) κεληαία
κηζζψκαηα.

10. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ θαη ησλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ην
κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν
αμηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα Αμηνπνίεζεο – Δ.Π.Α.), πνπ πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθνχο
ηξηκεληαίνπο ζηφρνπο, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Δκπεηξνγλσκόλσλ πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δ.Π.Α., ιακβάλνληαη
ππφςε νη πξνβιέςεηο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο
ηξαηεγηθήο ηνπ άξζξνπ 6Α ηνπ λ. 2362/1995.
11. Ζ κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην Σακείν, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 5, θαζψο θαη ε κεηαγξαθή ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6,
απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, ηέινο, εηζθνξά, ακνηβή ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ
εηζνδήκαηνο γηα ην θάζε κνξθήο εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σακείνπ, ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, ηνπ θφξνπ
έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο, ηέινπο, εηζθνξάο ή δηθαηψκαηνο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ
ή νπνηνπδήπνηε Ν.Π.Γ.Γ., Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ ή ηξίησλ, δηθαησκάησλ
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Σχόλιο [a10]: Το αποτζλεςμα τθσ
απαλλοτρίωςθσ πθγαίνει απευκείασ ςτο
Ταμείο ι ςτον αγοραςτι...

Σχόλιο [a11]: ...Και το Δθμόςιο
(δθλαδι ο ελλθνικόσ λαόσ) τουσ πλθρϊνει
και τθ ΔΑΡΑΝΘ ΤΘΣ ΑΡΑΛΛΟΤΛΩΣΘΣ (!!!)
ΕΛΕΟΣ!!! Μιλάμε για ΕΦΛΑΛΤΘ!!!

Σχόλιο [a12]: ..Και εάν υπάρχει ιδθ
μιςκωτισ, τον πετάνε άμεςα ζξω, κατά
παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ διάταξθσ με
πρόωρθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ. Δθλαδι, δεν
ιςχφουν οφτε και τα ςυμφωνθτικά που
υπζγραψαν οι άνκρωποι που μίςκωςαν
κάποιο ακίνθτο. ΑΡΚΣΤΕΥΤΟ. Ρρόκειται για
παραβίαςθ κάκε ζννομθσ τάξθσ!

Σχόλιο [a13]: Θ πάςθσ φφςεωσ
αξιοποίθςθ γίνεται μόνον φςτερα από
γνϊμθ του ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ
ΕΜΡΕΛΟΓΝΩΜΟΝΩΝ. Ροιοι είναι αυτοί;
Διαβάςτε και φρίξτε ςτο Σχόλιο [a22]
(άρκρο 4, παρ. 1)

ζπκβνιαηνγξάθσλ, δηθεγφξσλ, δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη ακνηβψλ ή
αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ππνζεθνθπιάθσλ θαη πάζεο θχζεο αληαπνδνηηθψλ
ηειψλ.
12. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Δ.Α.Α. πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξάγξαθν 5, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα, λνκή θαη
θαηνρή ηνπ Σακείνπ, ειεχζεξν απφ θάζε δηθαίσκα ηξίηνπ. Γηα ηπρφλ
δηθαηψκαηά ηνπ επί ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη ζην
Σακείν, ν ηξίηνο έρεη απνθιεηζηηθά δηθαίσκα απνδεκηψζεσο, έλαληη κφλνλ ηνπ
Γεκνζίνπ, κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9.
13. Σν Σακείν θαη νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ
νινθιήξνπ άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, απνιακβάλνπλ φισλ ησλ
δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνξνινγηθψλ, δηθαζηηθψλ, νπζηαζηηθνχ θαη
δηθνλνκηθνχ, δηθαίνπ πξνλνκίσλ θαη αηειεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη γηα ηελ
πξνζσξηλή ξχζκηζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ ακθηζβήηεζε
ηεο δηαθαηνρήο αθηλήησλ ηνπο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ λ.δ. ηεο 22-4/16-5/1926 θαη ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ α.λ. 1539/1938 (Α΄488).
14. Σν ηίκεκα πνπ εηζπξάηηεη ην Σακείν απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ
ηνπ ζηνηρείσλ, κεηαθέξεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ
είζπξαμή ηνπ, ζε πίζησζε ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο πεξίπησζεο δ. ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3049/2002 (Α΄ 212), κε ηελ νλνκαζία «Διιεληθφ Γεκφζην –
Λνγαξηαζκφο Δζφδσλ – Απνθξαηηθνπνηήζεηο», αθνχ αθαηξεζνχλ ηα
αλαινγνχληα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη νη δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηνπ Σακείνπ γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα
ηελ απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.
15. Σν ηίκεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ
κεηαβηβάδεηαη ζην Σακείν απφ δεκφζηα επηρείξεζε, θαζψο θαη ην ηίκεκα πνπ
εηζπξάηηεη εηαηξεία ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ,
άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, κεηαθέξεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ
είζπξαμή ηνπ ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ,
ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.
16. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε
ηνπ Σακείνπ, θαζνξίδνληαη ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ θαη
ινγηζηηθήο απνηχπσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ
δαπαλψλ πνπ αθαηξνχληαη απφ ην ηίκεκα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14, ν
εηδηθφηεξνο ηξφπνο ινγηζηηθήο απνηχπσζεο ησλ εζφδσλ απφ ηελ αμηνπνίεζε
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε εηδηθφηεξε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ
ηηκήκαηνο ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ, ε εηδηθφηεξε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο
κεηαθνξάο ηνπ ηηκήκαηνο, φηαλ απηφ πξνέξρεηαη απφ αμηνπνίεζε
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δεκφζηαο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην
κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν θαη θάζε
αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ.
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Σχόλιο [a14]: Το Ταμείο ΔΕΝ
ΡΛΘΩΝΕΛ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΟ ΣΤΟ ΔΘΜΟΣΛΟ,
οφτε ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικά ταμεία,
οφτε τίποτα! Ζχει ζςοδα και δεν πλθρϊνει
φόρουσ! ΕΛΝΑΛ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΦΟΟΛΟΓΘΤΟ
ΡΑΓΜΑ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΡΛΕΟΝ!

Σχόλιο [a15]: Και πάλι αναφζρεται εδϊ
ό,τι και ςτο άρκρο 2., παρ 8.: ΠΤΛ Ο
ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΛ ΜΕ
ΔΛΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΑΡΟΗΘΜΛΩΣΕΛΣ ΡΟΣ
ΤΛΤΟΥΣ! Δθλαδι, και μασ παίρνουν όλθ
τθν περιουςία και κα μασ βγει και ζνα
κάρο κερατιάτικα από πάνω!!! ΛΘΣΟΥΣ
ΧΛΣΤΟΣ ΝΛΚΑ!!! ΤΛ ΛΕΝΕ ΟΛ ΑΝΚΩΡΟΛ!

Σχόλιο [a16]: Ράλι μασ λζνε εδϊ ότι τα
ζςοδα από τθν αξιοποίθςθ πθγαίνουν
απευκείασ ςτθν εξυπθρζτθςθ του χρζουσ.
Αυτό γράφεται ρθτϊσ και πιο πριν, βζβαια.
Μασ το λενε και το ξανα λζνε, μθν το
λθςμονιςουμε...

17. Έζνδα ηνπ Σακείνπ είλαη:
α) Σν ηίκεκα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ
κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη ζ’ απηφ.
β) Οη ηφθνη, ηα κεξίζκαηα θαη νη θάζε είδνπο απνδφζεηο ησλ παξαπάλσ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ.
γ) Δπηρνξεγήζεηο απφ ην Γεκφζην, αλάινγα κε ην πξφγξακκα αμηνπνίεζεο
θαη ηηο αλάγθεο ηνπ.
δ) Έζνδα απφ θάζε άιιε λφκηκε αηηία.
18. Σα έζνδα ηνπ Σακείνπ δηαηίζεληαη γηα:
α) Σελ απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.
β) Σελ απνπιεξσκή ηπρφλ ρξεψλ ηνπ.
γ) Σελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ εμφδσλ.
δ)Σελ πιεξσκή ησλ θάζε είδνπο δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ.
Άξζξν 3
Γηνίθεζε – Αξκνδηόηεηεο - Γηαρείξηζε – Καηαζηαηηθό
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) ηνπ Σακείνπ είλαη πεληακειέο θαη νξίδεηαη κε
απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηφρνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, γηα ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ, πνπ κπνξεί λα
αλαλεψλεηαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε πεξίπησζε θελψζεσο ζέζεσο
κέινπο ηνπ Γ.. πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, δηνξίδεηαη λέν κέινο γηα ην
ρξφλν ηεο ζεηείαο πνπ απνκέλεη. Πξηλ ηνλ σο άλσ νξηζκφ, ε Δπηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο δηαηππψλεη, κε πιεηνςεθία ησλ 2/3
ησλ κειψλ ηεο, γλψκε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξνο
δηνξηζκφ ή ηελ αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπο, ζηηο ζέζεηο Πξνέδξνπ θαη
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ, χζηεξα απφ γλσζηνπνίεζε
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο.
2. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, ηα δχν (2) απφ
ηα πέληε (5) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ δηνξίδνληαη, κεηά
απφ θιήξσζε, γηα ζεηεία ελφο (1) θαη δχν (2) εηψλ, αληίζηνηρα. ηελ θιήξσζε
απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ
Σακείνπ. Αλ αλαλεσζεί ε ζεηεία ησλ κειψλ πνπ ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα
εδάθηα δηνξίζηεθαλ γηα πεξηνξηζκέλε ζεηεία, ε αλαλέσζε ρσξεί γηα πιήξε
ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ.
3. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνξίδνληαη πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο,
επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη αμηνπηζηίαο, κε
πςειφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο ή κεγάιε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε,
αλαδηνξγάλσζε θαη αλαδηάξζξσζε επηρεηξήζεσλ, ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ή ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε αθίλεηεο
πεξηνπζίαο.
Αληηθαηάζηαζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ησλ κειψλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο επηηξέπεηαη κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σακείνπ, κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν
αλαγφκελν ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
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Σχόλιο [a17]: Και ΕΔΩ ΤΛ ΝΑ
ΡΩΤΟΚΑΥΜΑΣΕΛ ΚΑΝΕΛΣ! 1) Π, τι είδουσ
ζςοδο ςε χριμα ζχει το μεταβιβαςμζνο
περιουςιακό ςτοιχείο τόκοι , μερίςματα
από μετοχζσ και ΟΛΑ ΤΑ ΧΗΜΑΤΚΚΑ
ΔΚΑΙΕΣΚΜΑ του πθγαίνουν απευκείασ
ςτουσ Δανειςτζσ μασ ακόμα και πριν από
τθν πϊλθςι του. Δθλαδι, αντί να το
πουλιςουν μποροφν, αν ουσ ςυμφζρει,
απλά να διατθροφν π.χ τον ΟΡΑΡ ι τθν
ΔΕΘ ςτθν κατοχι τουσ, να ειςπράττουν τα
ζςοδα, ο ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΡΛΘΩΝΕΛ
ΤΑ ΕΞΟΔΑ (βλζπε άρκρο 2, παρ. 7. 2) Θ
ΤΟΪΚΑ ΕΛΣΡΑΤΤΕΛ ΑΡΕΥΚΕΛΑΣ ΑΚΟΜΑ
ΚΑΛ ΤΛΣ ΕΡΛΧΟΘΓΘΣΕΛΣ ΡΟΥ ΔΛΝΕΛ ΣΤΟΥΣ
ΟΓΑΝΛΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΔΘΜΟΣΛΟ!!!
Δθλαδι, είμαςτε υποχρεωμζνοι να
ςυνεχίηουμε να τουσ επιχορθγοφμε από
χριματα του ελλθνικοφ λαοφ, να μασ
πζρνουν τα ζςοδα και να ζχουμε εμείσ τα
ζξοδα!!!. ΤΛ ΑΛΛΟ ΝΑ ΡΕΛ ΚΑΝΕΛΣ. ΕΧΩ
ΞΕΜΕΛΝΕΛ ΑΡΟ ΕΡΛΦΩΝΘΜΑΤΑ, ΡΛΕΟΝ!!!
Σχόλιο [a18]: Άντε πάλι. Μασ το είπατε
εκατό φορζσ, το εμπεδϊςαμε!

4. Με ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη φηη έλα (1) κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ είλαη εθηειεζηηθφ θαη λα θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληά
ηνπ.
5. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ππνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο θαη εθπξνζσπεί, δηθαζηηθά θαη
εμψδηθα, ην Σακείν. Ο Πξφεδξνο ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ
πξφζσπν εθπξνζσπεί ην Σακείν ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ,
κεηνρέο ησλ νπνίσλ θαηέρεη ην Σακείν. Ζ εθπξνζψπεζε ηνπ Σακείνπ κπνξεί
λα αλαηίζεηαη θαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κέινο ηνπ
Γ..
6. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σακείνπ,
δηεπζχλεη ην έξγν ηνπ θαη ιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο απνθάζεηο κέζα ζηα πιαίζηα
ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, πξνο
αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζεκάησλ δηνίθεζεο ηνπ Σακείνπ.
Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο ηνπ
αλαηίζεληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ:
α) Δπηκειείηαη θαη ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Δ.Π.Α.
β) Τπνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηηο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σακείνπ θαη γηα ηελ
θαηάζηξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δξάζεο ηνπ.
γ) Καηαξηίδεη θαη ππνγξάθεη ζπκβάζεηο κε αληηθείκελν κέρξη ην πνζφ πνπ
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
δ) Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε) Απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σακείνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ξπζκίζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ.
ζη) Λακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε
ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνηείλνληαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε, ηελ
θαηάξηηζε ησλ αλαγθαίσλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λέσλ θαλνληζκψλ
πξνζσπηθνχ,
νξγαλνγξακκάησλ,
πξνγξακκάησλ
εθπαίδεπζεο
θαη
επηκφξθσζήο ηνπ.
7. Σν Γ.. είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε
ηνπ Σακείνπ, ζηελ αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ
θαη γεληθά ζηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα πνπ
ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο αλήθνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
Πξνέδξνπ ή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ηα ζέκαηα επί ησλ νπνίσλ ε
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα αλήθεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ.
2190/1920 ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ κεηφρνπ.
8. Σα δηθαηψκαηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, σο κνλαδηθνχ κεηφρνπ ηνπ Σακείνπ,
αζθνχληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.
9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, εγθξίλεηαη ην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 2 ηνπ θ.λ.
2190/1920 θαηαζηαηηθφ ηνπ Σακείνπ, κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο λνκνζεζία,
πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ.
Σν θαηαζηαηηθφ θαηαρσξίδεηαη ζην Μεηξψν Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ ηεξείηαη
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
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Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ Σακείνπ κπνξεί λα
ηξνπνπνηείηαη θαη λα θσδηθνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
10. Οη ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Σακείνπ θαη ν εηήζηνο ηζνινγηζκφο
θαη απνινγηζκφο ηνπ θαηαηίζεληαη, ειεγκέλνη απφ νξθσηνχο ειεγθηέο, απφ ηνλ
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζηε Βνπιή θαη ζπδεηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο. Οη ζπκβάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ κπνξεί λα θπξψλνληαη κε λφκν.
11. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ παξίζηαληαη σο
παξαηεξεηέο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, δχν (2) εθπξφζσπνη πνπ πξνηείλνληαη
απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Οη
εθπξφζσπνη ελεκεξψλνληαη πιήξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο θαη κπνξνχλ λα δεηνχλ εγγξάθσο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Σακείνπ, ην νπνίν ππνρξενχηαη λα ηηο παξέρεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε. Οη
εθπξφζσπνη ππέρνπλ ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο, απνξξήηνπ θαη ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Οη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
πξνεγνχκελν εδάθην δελ ηζρχνπλ σο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα.
12. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη ακνηβέο ηνπ
Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη νη απνδεκηψζεηο πνπ
θαηαβάιινληαη ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ. Ζ ακνηβή ηνπ
Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην
αλψηαην φξην απνδνρψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ λ. 3833/2010 (Α΄ 40) γηα ηνλ Πξφεδξν ή Γηεπζχλνληα χκβνπιν Ν.Π.Η.Γ..
Οη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. ηνπ
Σακείνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 1/5 ησλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ
ή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. Οη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζην
ηπρφλ εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. θαη ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ
Δκπεηξνγλσκφλσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 1/2 ησλ απνδνρψλ ηνπ
Πξνέδξνπ ή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ.
ηνπο εθπξνζψπνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
νπδεκία ακνηβή θαηαβάιιεηαη απφ ην Σακείν.
13. Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ νθείινπλ λα απέρνπλ απφ ηελ επηδίσμε ηδίσλ
ζπκθεξφλησλ πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηνπ Σακείνπ. Οθείινπλ,
επίζεο, λα απνθαιχπηνπλ ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.. ηα ζεκαληηθά ίδηα
ζπκθέξνληά ηνπο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδνληαη άκεζα απφ ζπλαιιαγέο ή
απνθάζεηο ηνπ Σακείνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ
κε απηψλ ηνπ Σακείνπ ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφ εηαηξεηψλ, πνπ αλαθχπηεη
θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
14. Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ θαη’ επάγγεικα, είηε
κφλα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, φινπο ή κεξηθνχο απφ ηνπο
επηδησθφκελνπο ζθνπνχο ηνπ Σακείνπ ή λα εθηεινχλ εξγαζίεο παξεκθεξείο
κε ηνπο ζθνπνχο απηνχο ή λα κεηέρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε εηαηξείεο
πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο, ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηεο γεληθήο
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Σχόλιο [a19]: Και μπορεί να ηθτοφν
από τθν Βουλι να κυρϊνει όλεσ τισ
πράξεισ τουσ με νόμο, ϊςτε τα πάντα να
είναι ςφμφωνα με τθν «δθμοκρατικι»
τάξθ καμία από αυτζσ τισ άνομεσ πράξεισ
να μθν είναι ανακλθτζσ ςτο μζλλον!

Σχόλιο [a20]: Και βζβαια ςε όλεσ τισ
ςυνεδριάςεισ παρίςτανται Ραρατθρθτζσ
των Δανειςτϊν που παρακολουκοφν και
αναφζρουν ςτα αφεντικά τουσ (Ε.Ε.,
Ε.Κ.Τ, Δ.Ν.Τ) τα πάντα, ενϊ δεςμεφονται
όλοι με εχεμφκεια προσ όλουσ τουσ
υπόλοιπουσ, π.χ τον ελλθνικό λαό.

ζπλέιεπζεο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο απαγφξεπζεο απηήο ην Σακείν
έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο θαη ην κέινο ηνπ Γ.. εθπίπηεη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ.
15. Καηά ηα επφκελα δχν (2) έηε απφ ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην Γ.. ηνπ
Σακείνπ, ηα κέιε ηνπ ππνρξενχληαη λα κελ αζθνχλ αληηθείκελν φκνην κε
εθείλν ηνπ Σακείνπ είηε αηνκηθά, είηε κε παξέλζεην πξφζσπν, κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζε νπνηαδήπνηε κνξθήο
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπζηθψλ ή
λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπλαιιαγεί κε ην Σακείν.
16. Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ ππνρξενχληαη λα κελ απνθαιχπηνπλ, ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηφρνπ,
νπνηαδήπνηε εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Σακείνπ, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, ηνπο πειάηεο ή ηηο ζπλεξγαδφκελεο
εηαηξείεο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ έξεπλεο ή
κειέηεο πνπ έρνπλ παξαγγειζεί θαη πιεξσζεί απφ απηφ.
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα
φζνλ αθνξά ζηα δεδνκέλα ησλ ππεξεζηψλ, εξγαζηψλ, ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
ή άιισλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σακείνπ θαη λα
απέρνπλ απφ θάζε ζθφπηκε ή αθνχζηα απνθάιπςή ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε
ηξίην.
ε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηνπ Γ.. απνδεδεηγκέλα απνθαιχςνπλ ή
δεκνζηνπνηήζνπλ ηα ίδηα ή κέζσ ηξίησλ ή δελ απνθχγνπλ ηε δηαξξνή
νπνηαζδήπνηε εκπηζηεπηηθήο πιεξνθνξίαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα
πξνεγνχκελα εδάθηα, ππέρνπλ επζχλε πιήξνπο απνδεκίσζεο γηα θάζε ζεηηθή
θαη απνζεηηθή δεκία, ηελ νπνία ζα ππνζηεί ην Σακείν απφ ηελ αηηία απηή.
Οη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξνχζα παξάγξαθν (ξήηξα εκπηζηεπηηθφηεηαο) παξακέλνπλ ζε ηζρχ γηα ηξία
(3) έηε κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην Σακείν.
17. Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ εηδηθή αλαιπηηθή
δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (πφζελ έζρεο). Σν πεξηερφκελν ηεο
δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν
εδάθην θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Με απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ αλαηίζεηαη ν έιεγρνο ηεο δήισζεο ζε ειεγθηηθή
εηαηξεία, κε δαπάλεο ηνπ Σακείνπ.
Άξζξν 4
πκβνύιην Δκπεηξνγλσκόλσλ
1. ην Σακείν ζπληζηάηαη επηακειέο πκβνχιην Δκπεηξνγλσκφλσλ (.Δ.). Σν
.Δ. νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, γηα ζεηεία
ηξηψλ (3) εηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα
κέιε ηνπ .Δ. είλαη πξφζσπα εγλσζκέλνπ δηεζλνχο θχξνπο πνπ δηαθξίλνληαη
γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία
ζηνλ ηερληθφ, νηθνλνκηθφ ή λνκηθφ ηνκέα. Σξία (3) απφ ηα επηά (7) κέιε ηνπ
.Δ. ππνδεηθλχνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ γηα ηνπνζέηεζε,
από ηνπο εθπξνζώπνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ
άξζξνπ 3.
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Σχόλιο [a21]: Δθλαδι να μθν μακαίνει
τίποτα ο ελλθνικόσ λαόσ για το τι κάνουν
με τθν περιουςία του εκεί μζςα! Μόνον θ
ΕΚΤ, θ Ε.Ε και το ΔΝΤ κα ξζρουν...

Σχόλιο [a22]: ...ενϊ μετά από τρία
χρόνια, αφοφ φφγουν, κα μποροφν να μασ
λζνε τισ λεπτομζρειεσ για το πλιάτςικο
κριαμβολογϊντασ από κάπου ςτο
εξωτερικό... Ια γράψουν και βιβλίο για το
χρονικό του εγκλιματοσ...
Σχόλιο [a23]: ΚΑΛ ΤΟ ΑΡΟΛΥΤΩΣ
ΚΟΥΦΑΛΟ: 3 από τα 7 μζλθ του
Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, το οποίο
αποκλειςτικά ειςθγείται τθν αξιοποίθςθ
κάκε περιουςιακοφ ςτοιχείου,
τοποκετοφνται κατόπιν υποδείξεωσ των
Ραρατθρθτϊν, είναι δθλαδι υπάλλθλοι
τθσ Τρόικα. ΚΑ ΡΟΥΛΑΜΕ ΔΘΛΑΔΘ ΕΚΕΛ
ΑΚΛΒΩΣ ΡΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΛ Θ ΤΟΪΚΑ ΣΕ
ΟΡΟΛΑ ΤΛΜΘ ΜΑΣ ΡΟΤΕΛΝΕΛ Θ ΤΟΪΚΑ.
Ρ.χ τα λιμάνια μασ μπορεί να ειςθγθκεί
να πουλθκοφν ςτουσ Τοφρκουσ, το
αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ» ςτουσ
ΣΚΟΡΛΑΝΟΥΣ (αφοφ τουσ δϊςει λεφτά
υπογείωσ π.χ. ο Τη. Σόροσ). Αυτά τουσ
δίνουμε το δικαίωμα να τα κάνουν ι να
μασ ΑΡΕΚΛΟΥΝ ότι κα τα κάνουν, αν δεν
ςυμμορφωνόμαςτε ςτο εξισ και για όςα
χρόνια αυτοί κζλουν, με τα άνομα ξζνα
ςυμφζροντα. ΦΑΝΑΣΤΕΛΤΕ ΤΛ ΚΑ ΓΛΝΕΛ ΜΕ
ΕΚΝΛΚΑ ΜΑΣ ΚΕΜΑΤΑ, ΤΛ ΕΚΒΛΑΣΜΟΥΣ
ΚΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ! ΕΛΝΑΛ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟ
ΝΑ ΤΟ ΕΡΛΤΕΨΟΥΜΕ;;

2. Σν πκβνχιην Δκπεηξνγλσκφλσλ γλσκνδνηεί ππνρξεσηηθά:
α) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 2 θαη
ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 5,
β) ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ
Σακείνπ ή εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ,
άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, θαζψο θαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, εθφζνλ γηα ηηο ηειεπηαίεο
απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ θαη
γ) Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ παξαπέκπεηαη ζην πκβνχιην Δκπεηξνγλσκφλσλ
γηα γλσκνδφηεζε, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ.
3. Σν πκβνχιην Δκπεηξνγλσκφλσλ γλσκνδνηεί κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία πνπ
ηάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο.
Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο
πξνβιέπεηαη ε πξνεγνχκελε ππνρξεσηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ
Δκπεηξνγλσκφλσλ είλαη απνιχησο άθπξε, αλ εθδνζεί ρσξίο ηε γλσκνδφηεζε
απηή.
4. Σν πκβνχιην Δκπεηξνγλσκφλσλ κπνξεί λα εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ Σακείνπ ηε ιήςε κέηξσλ πνπ θξίλεη θαηάιιεια γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σακείνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη ζην .Δ.
θάζε ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο
απνζηνιήο ηνπ.
Άξζξν 5
Αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
1. Ζ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ δηελεξγείηαη κε θάζε
πξφζθνξν ηξφπν θαη θαηά πξνηίκεζε, κε:
α) Πψιεζε.
β) χζηαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηθαησκάησλ
νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ηδηνθηεζίαο.
γ) Μεηαβίβαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ νπνηαζδήπνηε θχζεο επί απηψλ.
δ) Δθκίζζσζε.
ε) Παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ή ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο.
ζη) Αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
δ) Δηζθνξά ηνπο ζε αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ζηε ζπλέρεηα πψιεζε ησλ
κεηνρψλ πνπ πξνθχπηνπλ.
ε) Σηηινπνίεζε απαηηήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ή κε
ραξαθηήξα ηνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10, 11 θαη 14 ηνπ λ. 3156/2003.
2. Σν Σακείν κπνξεί, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ
ζηνηρείσλ, λα ζπλάπηεη θάζε κνξθήο ζπκβάζεηο, φπσο ελδεηθηηθά ζπκβάζεηο
δαλείνπ, αλάζεζεο έξγνπ, αλαδνρήο θηλεηψλ αμηψλ, ζπκβάζεηο κεηφρσλ θαη
ζπκβάζεηο παξνρήο ή ιήςεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο πψιεζεο ή αγνξάο
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Σχόλιο [a24]: Ππωσ είπαμε και πιο
πάνω: Καμία απόφαςθ δεν επιτρζπεται
χωρίσ τθ γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου
Εμπειρογνωμόνων όπου ςυμμετζχουν οι
υπάλλθλοι τθσ Τρόικα! ΟΛ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΡΟΥ
ΚΕΛΟΥΝ ΝΑ ΨΘΦΛΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΕΚΤΩΜΑ, ΑΥΤΘΝ ΤΘΝ ΡΟΔΟΣΛΑ, ΤΑ
ΕΧΟΥΝ ΔΛΑΒΑΣΕΛ ΣΤΟΛΧΕΛΩΔΩΣ ΑΥΤΑ;; ‘Θ
ΚΑ ΜΑΣ ΡΟΥΝ ΡΑΛΛ ΔΕΝ ΡΟΛΑΒΑΜΕ
ΝΑ ΤΑ ΔΛΑΒΑΣΟΥΜΕ, ΓΛΑΤΛ ΜΑΣ ΤΑ
ΕΔΩΣΑΝ ΤΘΝ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΚΑΛ ΕΡΕΡΕ ΝΑ
ΤΑ ΨΘΦΛΣΟΥΝ ΜΕΧΛ ΤΘΝ ΕΡΟΜΕΝΘ
ΡΕΜΡΤΘ;; ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΚ ΟΤΚ ΙΑ
ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΚΑΡΟΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΚΚΟ
ΛΑΟ, ΟΣΟΚ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΤΕΤΟΚΑ
ΡΟΔΟΣΚΑ;

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη ζπκβάζεηο δαλείνπ πνπ ζπλάπηεη ην Σακείν
ζπλνκνινγνχληαη κε φξνπο αλνηθηήο αγνξάο.
3. Σν Σακείν κπνξεί λα εθδίδεη νκνινγηαθά δάλεηα, γηα ηα νπνία επηηξέπεηαη λα
παξέρεηαη ε εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
Οη νκνινγίεο εθδφζεσο ηνπ Σακείνπ εμνκνηψλνληαη κε νκφινγα ηνπ Γεκνζίνπ,
κπνξνχλ λα εθδίδνληαη ζε άπιε κνξθή θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα
ηνπο άπινπο ηίηινπο ηνπ Γεκνζίνπ.
4. Σν Σακείν κπνξεί, θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 23α θ.λ.
2190/1920, λα ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ ηεο έθδνζεο νκνινγηψλ γηα ηελ
απφθηεζε νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηελ αγνξά. Μπνξεί, επίζεο, λα
αληαιιάζζεη νκνινγίεο εθδφζεψο ηνπ κε νκφινγα ηνπ Γεκνζίνπ ή θαη λα
παξέρεη εγγχεζε ππέξ ησλ νκνινγηαθψλ θαη άιισλ δαλείσλ ηνπ δεκνζίνπ,
θαηά παξέθθιηζε φζσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23α ηνπ θ.λ. 2190/1920.
5. Αλ δελ είλαη δπλαηή ή ζπκθέξνπζα ε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ εηαηξείαο, ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη άκεζα ή έκκεζα
εμ νινθιήξνπ ζην Σακείν, δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ .Δ., αλαδηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο ή ηίζεηαη
ππφ εθθαζάξηζε.
6. Σν Σακείν δελ επηηξέπεηαη λα ζπζηήλεη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο ζηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ κεηαβηβάδνληαη ζ’ απηφ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2, αλ ε ζχζηαζε απηή κπνξεί λα εκπνδίζεη ή λα
θαζπζηεξήζεη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα Αμηνπνίεζεο
ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 2.
Άξζξν 6
Απνηίκεζε Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ
1. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηέξρνληαη ζην Σακείν απνηηκψληαη ζχκθσλα
κε φζα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8.
2. Γηα ηα αθίλεηα πνπ πεξηέξρνληαη ζην Σακείν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
επνκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3. Πξηλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ,
δηελεξγείηαη ηειηθή απνηίκεζε ηνπ πξνο αμηνπνίεζε ζηνηρείνπ, απφ
αλεμάξηεην εθηηκεηή, φπσο εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8.
Άξζξν 7
Πξνζσπηθό
1. Σν Σακείν πξνζιακβάλεη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ, κε ζπκβάζεηο
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ, απνθιεηζηηθά κε
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Σχόλιο [a25]: ΣΟΥΡΕ ΚΟΥΦΑΛΟ!!! ΙΑ
ΑΡΟΦΑΣΚΖΟΥΝ ΜΟΝΟΚ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΚΔΟΥΝ
ΟΜΟΛΟΓΑ (ΝΑ ΔΑΝΕΚΖΟΝΤΑΚ) ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΚΚΟΥ ΔΗΜΟΣΚΟΥ! ΔΕΝ ΚΑ ΜΑΣ
ΔΑΝΕΛΗΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΟΚΟΓΛΥΦΛΚΑ
ΕΡΛΤΟΚΛΑ και ΥΡΟΚΘΚΕΣ ΔΛΚΕΣ ΜΑΣ,
ΑΛΛΑ ΚΑ ΔΑΝΕΛΗΟΝΤΑΛ ΚΑΛ ΟΛ ΛΔΛΟΛ ΜΕ
ΕΓΓΥΘΣΘ ΔΛΚΘ ΜΑΣ!!! ΝΑ ΓΕΛΑΣΕΚ ΚΑΝΕΚΣ
Θ ΝΑ ΚΛΑΨΕΚ!
Σχόλιο [a26]: Δθλαδι, το Ταμείο
μπορεί να δανείηεται από τρίτουσ με
εγγυιςεισ δικζσ μασ(!!!) και με τα λεφτά
αυτά να αγοράηει από τθν ελεφκερθ αγορά
ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςε
ςκοτωμζνεσ τιμζσ. Δθλαδι,
επαναγοράηουν οι ίδιοι το χρζοσ μασ
αφοφ το ξεφτιλίςουν ςτθν ουςία με
δανεικά δικά μασ!!!! ΕΞΥΡΝΟ!!! ΔΛΟΤΛ
ΑΡΟΤΕΡΕΛ ΤΟ ΛΔΛΟ ΤΟ ΕΛΛΘΝΛΚΟ
ΚΑΤΟΣ ΝΑ ΑΓΟΑΣΕΛ ΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΜΕΟΣ ΑΡΟ ΤΟ ΧΕΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΛΘ ΤΛΜΘ
(ΚΑΤΛ ΡΟΥ ΕΚΑΝΕ Ρ.Χ Θ ΚΥΒΕΝΘΣΘ ΤΟΥ
ΛΣΘΜΕΛΝΟΥ ΣΤΟ ΔΛΚΟ ΤΘΣ ΧΕΟΣ). ΚΑΛ
ΑΥΤΟ ΑΚΟΜΑ ΚΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ
ΚΑΛΥΨΟΥΝ, ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΨΟΥΝ ΚΑΚΕ
ΔΛΕΞΟΔΟ!!! ΚΑΛ ΜΑΛΛΣΤΑ ΜΕ ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ
ΔΛΚΕΣ ΜΑΣ, ΔΘΛΑΔΘ ΕΜΕΛΣ ΝΑ ΕΛΜΑΣΤΕ
ΥΡΟΛΟΓΟΛ ΚΑΛ ΓΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΑΝΕΛΚΑ!!!
Σχόλιο [a27]: ΑΛΛΟ ΤΟΜΕΟ: ΑΝ
ΔΟΥΝ ΟΤΛ ΔΕΝ ΡΟΥΛΛΕΤΑΛ Ι ΔΕΝ
ΑΞΛΟΡΟΛΕΛΤΑΛ ΚΑΡΟΛΟ ΡΕΛΟΥΣΛΑΚΟ
ΣΤΟΛΧΕΛΟ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΔΛΑΛΥΟΥΝ, ΤΟ
«ΧΕΩΚΟΡΟΥΝ». Θ καμπάνα χτυπάει
μάλλον για τον ΟΣΕ, τα τρζνα μασ.

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη ζπκβάζεηο εξγαζίαο
πξνζσπηθνχ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.

ηνπ

2. Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σακείνπ ζε πξνζσπηθφ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε
κεηαθνξά θαη έληαμε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, εξγαδνκέλσλ ζε εηαηξείεο ησλ
νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην
Σακείν ή ησλ νπνίσλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη
ζην Σακείν. Ζ κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Σακείνπ.
3. Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σακείνπ ζε πξνζσπηθφ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε
ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δαλεηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Οη
πξνβιεπφκελεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην ζπκβάζεηο δαλεηζκνχ πξνζσπηθνχ
δελ ιχνπλ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ εξγνδφηε, ν νπνίνο
εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ
θαη ηελ αζθάιηζή ηνπο. Σν Σακείν αζθεί εξγνδνηηθή εμνπζία, θαηά ην ρξφλν
πνπ δηαξθεί ν δαλεηζκφο, ππνρξενχηαη δε ζε θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο
απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα εξγαζία πέξαλ ηεο ζπκβαηηθήο ή
λφκηκεο.

Σχόλιο [a28]: Το προςωπικό που
εργάηεται ςτο Ταμείο κα προζρχεται από
τουσ υπαλλιλουσ του ίδιου του
περιουςιακοφ ςτοιχείου. Δθλαδι, το
προςωπικό που κα υποςτθρίξει τθν
εκποίθςθ π.χ. τθσ ΔΕΗ, μπορεί να είναι
προςωπικό τθσ ΔΕΗ, το οποίο, όπωσ
προβλζπεται ςτο κεφάλαιο Ε’ του
εφαρμοςτικοφ νόμου, αν δεν
απορροφάται αλλοφ μζςω ΑΣΕΡ, κα
απολφεται. Σαν τον καταδικαςμζνο ςε
κάνατο, που βάηουν τον ίδιο να ςκάψει
πρϊτα το λάκο του και μετά τον
εκτελοφν! ΜΑΚΑΒΛΟ!

4. Δπηηξέπεηαη ε απφζπαζε ζην Σακείν πξνζσπηθνχ απφ ην Γεκφζην θαη ηα
Ν.Π.Γ.Γ., γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πνπ κπνξεί λα παξαηείλεηαη
κία θνξά γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ απφζπαζε δηελεξγείηαη κε θνηλή
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ
Τπνπξγνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ
θνξέα απφ ηνλ νπνίν απνζπάηαη.
5. ην Σακείν κπνξεί λα απνζπψληαη, χζηεξα απφ αίηεκά ηνπ, ππάιιεινη πνπ
ππεξεηνχλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, ησλ νπνίσλ ε Διιάδα είλαη κέινο.
Άξζξν 8
Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο – Απνδνρέο Πξνζσπηθνύ
1. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, εγθξίλεηαη ν
εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε
δηάξζξσζε ηνπ Σακείνπ, νη ζέζεηο πξνζσπηθνχ, ηα αλαγθαία πξνζφληα γηα
ηελ πξφζιεςε ζηε ζέζε, νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ν
ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ
δήηεκα.
2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ θαζνξίδνληαη νη πάζεο
θχζεσο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σακείνπ, αλάινγα κε ηα ηππηθά θαη
νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ θαη ηα θαζήθνληα πνπ αζθεί, νη νπνίεο δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 1/2 ησλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, φπσο θαζνξίδνληαη κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ
άξζξνπ 3.
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Σχόλιο [a29]: Να και άλλοι διεΙνείσ
«παρατθρθτζσ». Υπάλλθλοι ξζνων
οργανιςμϊν μζςα ςτο Ταμείο που κα
εκποιεί ελλθνικι περιουςία. Ροιοι άραγε
κα είναι αυτοί; Τι ρόλο κα παίηουν;

Ο εηδηθφηεξνο θαζνξηζκφο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε βάζε ηα
εηδηθφηεξα θαζήθνληα πνπ αλαηίζεηαη ζε απηφ, κε ηελ αηνκηθή ζχκβαζε
εξγαζίαο πνπ ζπλνκνινγείηαη κεηαμχ κηζζσηνχ θαη ηνπ Σακείνπ.
3. Απνδνρέο, πξφζζεηεο ακνηβέο ή απνιαβέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κεηαθέξεηαη
ζην Σακείν απφ εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνπκέλνπ
άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ηνπο,
θαηά ηε ζπλνκνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπ.
4. Με θαλνληζκφ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ θαη
εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο
αλάζεζεο κειεηψλ, ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ,
πξνκεζεηψλ θηλεηψλ πξαγκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη ζπλαθψλ εξγαζηψλ,
αγνξψλ αθηλήησλ, κηζζψζεσλ, εθκηζζψζεσλ θαη γεληθά παξαρσξήζεσλ
ρξήζεο θαη θάζε άιινπ ελνρηθνχ ή εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επί αθηλήησλ.
5. Μέρξη ηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο, ηα ζρεηηθά δεηήκαηα δηέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
γεληθέο δηαηάμεηο, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνηλνηηθήο
λνκνζεζίαο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ.
Άξζξν 9
Λνηπέο θαη Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄
1. Σα θαηαζηαηηθά ησλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ
πεξηέξρεηαη άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη χζηεξα
απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ, σο πξνο φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. Γηαηάμεηο λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ
απνθάζεσλ, κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα, ππαγφκελα ζχκθσλα κε ηνλ
θ.λ. 2190/1920 ζην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, παχνπλ λα
ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λένπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Με ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θ.λ. 2190/1920, δηαηάμεηο λφκσλ ή
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε άζθεζε πεξαηηέξσ
επνπηείαο απφ άιιν δηνηθεηηθφ φξγαλν επί ησλ εηαηξεηψλ απηψλ,
θαηαξγνχληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζην Σακείν, άκεζα ή έκκεζα, ηνπ ζπλφινπ
ησλ κεηνρψλ ηνπο.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, ην Σακείν ππεηζέξρεηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο άιιε
δηαηχπσζε ζε φια ηα πθηζηάκελα θαη κειινληηθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο
ηνπ Γεκνζίνπ, απνξξένληα απφ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, νη νπνίεο
έρνπλ ζπλαθζεί θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο απνθάζεσο ηεο
Γ.Δ.Α.Α. ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3049/2002. Όπνπ ζηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο αλαθέξεηαη ην Γεκφζην, λνείηαη
απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απνθάζεσο ηεο Γ.Δ.Α.Α. ην Σακείν, νη δε ππεξεζίεο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε, παξέρνληαη εθεμήο ζην Σακείν.
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Σχόλιο [a30]: Θ ΤΟΪΚΑ ΜΡΟΕΛ ΝΑ
ΤΟΡΟΡΟΛΕΛ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΛΚΑ
ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΩΝ ΟΓΑΝΛΣΜΩΝ ΡΟΥ
ΡΕΛΕΧΟΝΤΑΛ ΣΤΘΝ ΚΥΛΟΤΘΤΑ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΛΟΥ. Τρομερά επικίνδυνο, αν το
ςκεφτεί κανείσ, τι αυκαιρεςίεσ μποροφν να
γίνουν. Εκτόσ των άλλων, εφόςον οι
διοικθτζσ τουσ κα είναι πια «εντολοδόχοι»
του Δ.Σ. του Ταμείου, κα μποροφν να τουσ
διατάςςουν να αυξιςουν τα τιμολόγια
του ρεφματοσ και του νεροφ, τα διόδια, τα
ειςθτιρια λεωφορείων κλπ κλπ κατά το
δοκοφν, χωρίσ τθ ςυναίνεςθ τθσ
κυβζρνθςθσ (ΚΥΜΘΚΕΛΤΕ ΟΤΛ ΟΛΑ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑ ΡΘΓΑΛΝΟΥΝ ΡΛΕΟΝ ΣΤΟ
ΤΑΜΕΛΟ, ΔΘΛΑΔΘ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΛΣΤΕΣ ΟΧΛ
ΣΤΟΝ ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΟ ΟΓΑΝΛΣΜΟ ΑΚΟΜΑ
ΚΑΛ ΡΛΝ ΑΥΤΟΣ ΡΩΛΘΚΕΛ).

Αλ θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία δεκνζηεχζεσο έρεη εθδνζεί
απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α.Α. γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσο παξνρήο ππεξεζηψλ,
ρσξίο λα έρεη ζπλαθζεί ε ζρεηηθή ζχκβαζε, ην Σακείν ζπλερίδεη ηηο ζρεηηθέο
δηαδηθαζίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη
ησλ
απαξαίηεησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάζεζεο, ε νπνία
δηελεξγείηαη απφ ην Σακείν.
3. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5Α ηνπ λ. 3049/2002 πξνζηίζεηαη
εδάθην σο εμήο:
«Μέρξη ηελ πξψηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε
αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηελεξγείηαη ρσξίο γλψκε ηεο
Δπηηξνπήο, κε απφθαζε ηεο Γ.Δ.Α.Α..»
4. Καη’ εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ
7 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ π.δ. 774/1980 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο γηα ηνλ
πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ην Σακείν ή εηαηξείεο
ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην
Σακείν. ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ ππάγνληαη θαη
νη ζπκβάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ θαη ησλ
εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή
έκκεζα, ζην Σακείν πνπ ζπλάπηνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 5, εθφζνλ ην ηίκεκα ή ην ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα ηεο αμηνπνίεζεο
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ θαη αθνχ
πξνεγνπκέλσο έρεη γλσκνδνηήζεη ην .Δ., ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ
πεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5. πκβάζεηο πνπ
ζπλνκνινγήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ θαη ηε γλσκνδφηεζε ηνπ .Δ. ζεσξνχληαη επσθειείο θαη
ζπκθέξνπζεο γηα ην Σακείν θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, φζνλ αθνξά ηελ επζχλε
ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΓΗΜΟΙΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑ
Άξζξν 10
θνπόο- Πεδίν εθαξκνγήο
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία
πνιενδνκηθήο σξίκαλζεο ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ θαη ε απφδνζε ζε απηά
βηψζηκεο επελδπηηθήο ηαπηφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο πνπ
ζπληζηά ιφγν εληφλνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ωο δεκφζηα αθίλεηα, γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, λννχληαη ηα αθίλεηα πνπ
αλήθνπλ ζηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α. ή ζε
εηαηξεία ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή
έκκεζα ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α..
2. ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ ππάγνληαη ηα δεκφζηα αθίλεηα ηα
νπνία κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο
Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
θπξίνπ ηνπ αθηλήηνπ, κπνξεί λα ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο
Κεθαιαίνπ θαη άιια δεκφζηα αθίλεηα, κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε αλάπηπμε θαη
αμηνπνίεζή ηνπο.
Άξζξν 11
Γεληθνί Καλόλεο Υσξνζέηεζεο θαη Γεληθέο Υξήζεηο Γεο
Α. Γεληθνί θαλόλεο ρσξνζέηεζεο:
Γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ θαζνξίδνληαη γεληθνί
θαλφλεο ρσξνζέηεζεο σο εμήο:
1. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ δηελεξγείηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ
δηαγξάθεη ε εζληθή δεκνζηνλνκηθή, αλαπηπμηαθή θαη ρσξνηαμηθή πνιηηηθή θαη
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. Οη
θαηεπζχλζεηο ηεο εζληθήο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ
ηα πθηζηάκελα ρσξνηαμηθά πιαίζηα εζληθνχ επηπέδνπ, ιακβάλνληαη ππφςε θαη
ζπλεθηηκψληαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρσξηθνχ πξννξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ
αθηλήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, ηεο
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Σχόλιο [a31]: ΣΤΗΝ ΕΚΡΟΚΟΥΜΕΝΗ
ΡΕΚΟΥΣΚΑ ΡΕΚΛΑΜΒΑΝΕΤΑΚ ΚΑΚ
ΡΕΚΟΥΣΚΑ τθσ ΤΟΡΛΚΘΣ ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘΣ!!
Ρ.Χ ΤΑ ΔΗΜΑΧΕΚΑ, ΟΚ ΔΗΜΟΤΚΚΟΚ
ΡΑΚΔΚΚΟΚ ΣΤΑΙΜΟΚ, ΔΗΜΟΤΚΚΕΣ
ΕΡΚΧΕΚΗΣΕΚΣ ΚΛΡ ΚΛΡ

Σχόλιο [a32]: ...και εάν ξεχάςαμε και
κανζνα ακίνθτο, κα το προςκζςουμε
αργότερα...

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο έηζη ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή ζρέζε κεηαμχ ησλ ρσξνηαμηθψλ επηινγψλ
θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο
δεκφζηαο πεξηνπζίαο.
2. Γελ επηηξέπεηαη ε αμηνπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην
ζχλνιφ ηνπο ζε νηθφηνπνπο πξνηεξαηφηεηαο, ζε πεξηνρέο απφιπηεο
πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θχζεο πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 21 ηνπ λ. 1650/1986 (Α΄
160), φπσο ηζρχεη, ζε ππξήλεο εζληθψλ δξπκψλ θαη ζε δηαηεξεηέα κλεκεία
ηεο θχζεο.
3. H αμηνπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ρψξνη πνπ
πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή θαη αξραηνινγηθή λνκνζεζία
ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα ηνπο, φπσο είλαη ηδίσο δψλεο πξνζηαζίαο
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηζηνξηθνί ηφπνη, θπζηθά πάξθα θαη πεξηνρέο
νηθναλάπηπμεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη
πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
4. Ζ αμηνπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζε Εψλεο Δηδηθήο
Πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.) ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο νδεγίαο 79/409/ΔΟΚ ελεξγείηαη
κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη απφ ηα πθηζηάκελα εηδηθά λνκηθά θαζεζηψηα
πξνζηαζίαο ηνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ ηα
θαζεζηψηα απηά.

Σχόλιο [a33]: ΑΡΟ ΤΟ «ΞΕΡΟΥΛΗΜΑ»
ΕΞΑΚΟΥΝΤΑΚ ΡΟΣ ΤΟ ΡΑΟΝ ΜΟΝΟΝ ΤΑ
ΦΥΣΚΚΑ ΜΝΗΜΕΚΑ (Ρ.Χ. ΕΙΝΚΚΟΚ ΔΥΜΟΚ)

Σχόλιο [a34]: ΡΟΣΟΧΘ! ΔΕΝ
ΕΞΑΛΕΛΤΑΛ ΟΜΩΣ Θ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ
ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΩΝ ΜΝΘΜΕΛΩΝ ΚΑΛ ΧΩΩΝ,
ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΑΚΩΝ ΚΛΡ. π.Χ. ΜΡΟΕΛ ΝΑ
ΜΗΝ ΡΩΛΗΙΕΛ Η ΚΔΚΑ Η ΑΚΠΡΟΛΗ, ΑΛΛΑ
Ρ.Χ. ΤΟ ΕΚΣΚΤΗΚΟ ΓΚΑ ΤΗΝ ΕΚΣΟΔΟ ΣΤΗΝ
ΑΚΟΡΟΛΗ Θ ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΚΣ
ΣΤΟ ΙΕΑΤΟ «ΗΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΚΚΟΥ»
ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ ΡΗΓΑΚΝΟΥΝ ΚΑΤΕΥΙΕΚΑΝ
ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΚΣΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΚ ΟΡΟΛΟΚ ΒΕΒΑΚΑ
ΙΑ ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΝΚΖΟΥΝ ΚΑΚ ΤΗΝ
ΑΝΤΚΣΤΟΚΧΗ ΤΚΜΟΛΟΓΚΑΚΗ ΡΟΛΚΤΚΚΗ.

Β. Γεληθέο ρξήζεηο γεο
Σα δεκφζηα αθίλεηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν θαη ηα νπνία
βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαη εθηφο νξίσλ
νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 ή θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ κπνξνχλ λα ππάγνληαη,
ζχκθσλα κε ην γεληθφ πξννξηζκφ αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο, ζηηο
αθφινπζεο γεληθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο:
1. Τοσριζμός – Αναυστή
ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ σο γεληθφ πξννξηζκφ ηνλ ηνπξηζκφ - αλαςπρή,
επηηξέπνληαη:
α) Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα
(θχξηα θαη κε θχξηα, ζχλζεηα ηνπξηζηηθά
θαηαιχκαηα θιπ)
β) Δηδηθέο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
(ζπλεδξηαθά θέληξα, γήπεδα γθφιθ, πδξνζεξαπεπηήξηα θιπ)
γ) Σνπξηζηηθνί ιηκέλεο - καξίλεο
δ) Καηνηθία
ε) Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ
ζη) Καδίλα
δ) Κνηλσληθή πξφλνηα
ε) Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
ζ) Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
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Σχόλιο [a35]: Η παράγραφοσ αυτι
αναφζρεται ςτισ επιτρεπόμενεσ χριςθσ
που μποροφν να ζχουν ακίνθτα του
δθμοςίου που πωλοφνται από το Ταμείο
και βρίςμονται εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ.
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΕΛΝΑΛ: και
Κρθςκευτικοί χϊροι, πολιτιςτικά κζντρα
κλπ. κα μπορεί π.χ. ζνασ αμφιβόλου
προζλευςθσ ξζνοσ ιδιωτικόσ ι κρατικόσ
φορζασ να αγοράςει γθ του Δθμοςίου και
να ανεγείρει ΧΩΛΣ ΚΑΜΛΑ ΑΛΛΘ ΑΔΕΛΑ
ΑΡΟ ΤΟ ΚΑΤΟΣ ζνα κρθςκευτικό χϊρο
(π.χ. Τηαμί, βουδιςτικό μοναςτιρι κλπ
κλπ) ι να μετατρζψει προσ αυτό τον
ςκοπό ζνα ιδθ υπάρχον κτίριο που
ανικει ςτο Δθμόςιο.

η) Θξεζθεπηηθνί ρψξνη
ηα) Πεξίζαιςε
ηβ) Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ
ηγ) Δζηίαζε
ηδ) Αλαςπθηήξηα
ηε) Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο
ηζη) ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα)
ηδ) Δγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ
ηε) Διηθνδξφκην
ηζ) Κάζε άιιε ζπλαθήο ρξήζε, ε νπνία δελ κεηαβάιιεη ηνλ γεληθφ πξννξηζκφ
ηνπ αθηλήηνπ.
2. Επιτειρημαηικά Πάρκα
ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ σο γεληθφ πξννξηζκφ ηα επηρεηξεκαηηθά πάξθα,
επηηξέπνληαη:
α) Οη ρξήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.
3982/2011 (Α΄ 143).
β) Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί
γ) Γηνίθεζε
δ) Καηνηθία
ε) Δθπαίδεπζε
ζη) Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ
δ) Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
ε) Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
ζ) Θξεζθεπηηθνί ρψξνη
η) Πεξίζαιςε
ηα) Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ
ηβ) Δζηίαζε
ηγ) Αλαςπθηήξηα
ηδ) Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο
ηε) ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα)
ηζη) Δγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ
ηδ) Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο
ηε) Διηθνδξφκην
ηζ) Κάζε άιιε ζπλαθήο ρξήζε γεο, ε νπνία δελ κεηαβάιιεη ηνλ γεληθφ
πξννξηζκφ ηνπ αθηλήηνπ.
3. Θεμαηικά πάρκα – Εμπορικά κένηρα – Αναυστή:
ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ σο γεληθφ πξννξηζκφ ηα ζεκαηηθά πάξθα – εκπνξηθά
θέληξα – αλαςπρή, επηηξέπνληαη:
α) Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο,
πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα
β) Κνηλσληθή πξφλνηα
γ) Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί
δ) Γηνίθεζε
ε) Καηνηθία
ζη) Δθπαίδεπζε
δ) Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
ε) Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
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ζ) Θξεζθεπηηθνί ρψξνη
η) Πεξίζαιςε
ηα) Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ
ηβ) Δζηίαζε
ηγ) Αλαςπθηήξηα
ηδ) Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο
ηε) ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα)
ηζη) Δγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ
ηδ) Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο
ηε) Διηθνδξφκην.
ηζ) Κάζε άιιε ζπλαθήο ρξήζε, ε νπνία δελ κεηαβάιιεη ηνλ γεληθφ πξννξηζκφ
ηνπ αθηλήηνπ.
4. Μεηαθορικές, ηετνικές, κοινφνικές και περιβαλλονηικές σποδομές και
λειηοσργίες.

ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ σο γεληθφ πξννξηζκφ κεηαθνξηθέο, ηερληθέο,
θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο θαη ιεηηνπξγίεο, επηηξέπνληαη κία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο ρξήζεηο:
α) Αεξνδξφκηα
β) Διηθνδξφκηα
γ) ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί
δ) Ληκεληθέο δψλεο επηβαηηθήο, εκπνξηθήο, αιηεπηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
ε) Ακαμνζηάζηα, επηζθεπαζηηθέο κνλάδεο θαη ζηαζκνί δηαινγήο
ζη) Υψξνη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ
δ) Κέληξα ηερληθήο εμππεξέηεζεο νρεκάησλ
ε) Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ
ζ) Μνλάδεο παξαγσγήο – δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο,
ηειεπηθνηλσληψλ, δηαρείξηζεο απνβιήησλ, απνξξηκκάησλ θιπ. θαη ζπλαθείο
εγθαηαζηάζεηο.
5. Δημόζια ακίνηηα μικηών τρήζεφν:
ηα αθίλεηα απηά επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο, ηεο ζέζεο,
ησλ πθηζηάκελσλ δεκνζίσλ ππνδνκψλ ή ηεο γεηηλίαζήο ηνπο κε απηέο ή ηεο
εηδηθήο θχζεο ηνπ ρσξηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο, ε αλάκεημε δχν ή
πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη
επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηελ πνιενδνκηθή ηνπο
ιεηηνπξγία ζε εηδηθφηεξεο δψλεο ππνδνρήο γηα ιφγνπο νξζνινγηθήο
δηαρείξηζεο, πξνζηαζίαο θαη νξγάλσζεο ησλ αθηλήησλ.
Γ. Γεληθνί όξνη δόκεζεο
1. Ο αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα θάζε κία απφ ηηο γεληθέο
θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν Β νξίδεηαη σο
εμήο:
α) Σνπξηζκφο – αλαςπρή: 0,2
β) Δπηρεηξεκαηηθά πάξθα: 0,3
γ) Θεκαηηθά πάξθα – εκπνξηθά θέληξα – αλαςπρή: 0,4
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δ)Υξήζεηο κεηαθνξηθψλ, ηερληθψλ, θνηλσληθψλ
ππνδνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ: 0,4
ε) Γεκφζηα αθίλεηα κηθηψλ ρξήζεσλ: 0,4

θαη

πεξηβαιινληηθψλ

2. Σν αλψηαην επηηξεπφκελν πνζνζηφ θάιπςεο γηα φιεο ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο
ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν Β νξίδεηαη ζε 50%.
3. Σν αλψηαην επηηξεπφκελν χςνο ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ νξίδεηαη
θαηά ΓΟΚ, εθηφο εάλ απφ αξρηηεθηνληθή ή άιιε ηερληθή κειέηε, ηεθκεξηψλεηαη
ε παξέθθιηζε απφ απηφ, νπφηε θαη κε ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ηνπ επφκελνπ
άξζξνπ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη, γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ή πεξηπηψζεηο
θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, χςνο κεγαιχηεξν απφ ην αλψηαην επηηξεπφκελν.
4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ινηπψλ φξσλ θαη
πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, ε έθηαζε ηνπ αθηλήηνπ λνείηαη σο εληαίν ζχλνιν.
5. Δίλαη δπλαηφ νξηζκέλεο απφ ηηο ρξήζεηο γεο πνπ επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν Β λα απαγνξεχνληαη ή λα επηηξέπνληαη κε εηδηθνχο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο ή λα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο δψλεο ή ηκήκαηα ηνπ αθηλήηνπ ή
θαη νξφθνπο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.
6. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ
αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνχ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ην
πεξηερφκελν ησλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην
παξφλ άξζξν.
7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κπνξεί λα νξίδεηαη θαη λα εμεηδηθεχεηαη ην πεξηερφκελν
ησλ εηδηθφηεξσλ ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ αλά γεληθή
θαηεγνξία, ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ
κπνξνχλ λα ρσξνζεηνχληαη αλά ρξήζε, ηα φξηα θαη νη πεξηνξηζκνί ζηηο
επηθάλεηεο ρξήζεσλ γεο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ
εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ρξήζεσλ.
Άξζξν 12
Υσξηθόο πξννξηζκόο - Δπελδπηηθή ηαπηόηεηα δεκνζίσλ αθηλήησλ
1. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρσξηθνχ πξννξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, θαηαξηίδνληαη θαη
εγθξίλνληαη Δηδηθά ρέδηα Υσξηθήο Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ Αθηλήησλ (ΔΥΑΓΑ)
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με ηα ζρέδηα απηά νξηνζεηνχληαη ζε
ράξηε θιίκαθαο 1:5.000 κε ζπληεηαγκέλεο θνξπθψλ, βαζηδφκελεο ζην Δζληθφ
Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ ΄87, φπσο απηφ ηζρχεη, ηα πξνο
αμηνπνίεζε αθίλεηα θαη θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη:
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Σχόλιο [a36]: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΘΣΘΣ
ΡΟΛΛΕΣ ΦΟΕΣ ΡΑΝΩ ΑΡΟ ΑΥΤΕΣ ΡΟΥ
ΡΟΒΛΕΡΟΝΤΑΛ ΓΛΑ ΟΡΟΛΟΝΔΘΡΟΤΕ
ΑΛΛΟ ΕΛΛΘΝΑ ΡΟΛΛΤΘ ΧΤΛΗΕΛ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΛΟΥ: Ρ.χ για 4 ςτρζμματα εκτόσ
ςχεδίου ζνασ ιδιϊτθσ ςιμερα κτίηει 200 τ.μ
ενϊ εδϊ προβλζπονται 800 – 1600 τ.μ!!

α) Ο βαζηθφο ρσξηθφο πξννξηζκφο (επελδπηηθή ηαπηφηεηα) ηνπ πξνο
αμηνπνίεζε αθηλήηνπ, δειαδή ε ππαγσγή ζε κία εθ ησλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ
ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ δφκεζεο πνπ νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν.
β) Οη εηδηθφηεξεο ρξήζεηο γεο πνπ επηηξέπνληαη ζηελ έθηαζε ηνπ πξνο
αλάπηπμε αθηλήηνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί πνπ απνζθνπνχλ
ζηνλ έιεγρν ηεο έληαζεο θάζε ρξήζεο.
γ) Οη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ πξνο αμηνπνίεζε αθηλήηνπ.
δ) Δηδηθέο δψλεο πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ γχξσ απφ ηα νξηνζεηνχκελα θαηά ηα
αλσηέξσ αθίλεηα, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα επηβάιινληαη εηδηθνί φξνη θαη
πεξηνξηζκνί ζηηο ρξήζεηο γεο, ζηε δφκεζε θαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ.
ε) Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ θαηά λφκν
πξνβιεπφκελε ζηξαηεγηθή κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ε νπνία
θαηαξηίδεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ επφκελε
παξάγξαθν.
2. Γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ππνβάιιεηαη
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
αίηεζε απφ ηνλ θχξην ηνπ αθηλήηνπ ή ηνλ έιθνληα εμ απηνχ δηθαηψκαηα, ε
νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α) Μειέηε ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη ην πθηζηάκελν
ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ πξνο αμηνπνίεζε αθηλήηνπ (ρσξνηαμηθφ,
πνιενδνκηθφ, αλαπηπμηαθφ, θ.ιπ.) ηδίσο απφ απφςεσο επηθαηξφηεηαο,
ζπλέξγεηαο, ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ
ξπζκίζεσλ θαη ηεθκεξηψλεηαη, κε βάζε θξηηήξηα ρσξνηαμηθά, πεξηβαιινληηθά,
ρξεκαην-νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά, ν βέιηηζηνο ρσξηθφο πξννξηζκφο ηνπ
(ρξήζεηο γεο, φξνη δφκεζεο θ.ιπ.), ν νπνίνο ζπληζηά θαη ηε βαζηθή επελδπηηθή
ηνπ ηαπηφηεηα γηα θάζε κεηαγελέζηεξε πξάμε αμηνπνίεζεο.
β) ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), ε νπνία
ζπληάζζεηαη θαηά ην άξζξν 6 θαη δεκνζηνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 7 ηεο Κνηλήο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΚΤΑ) 107017/2006 (ΦΔΚ 1225 Β΄). Ωο αξκφδηα
αξρή γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ λνείηαη ε αξκφδηα
ππεξεζία πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΔΤΠΔ) πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 παξ. 1 ηεο πην πάλσ
ΚΤΑ. Καηά ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, αληί ησλ ππεξεζηψλ θαη
νξγαληζκψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1. ηνπ άξζξνπ 7 ηεο αλσηέξσ
ΚΤΑ, γλσκνδνηεί ην νηθείν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, ην νπνίν είλαη επηπιένλ
αξκφδην λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ, φπνηε ηνπ δεηνχληαη, ηηο
πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ΜΠΔ πνπ ηνπ δηαβηβάδεηαη απφ
ηελ αξκφδηα αξρή. Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο
αλσηέξσ ΚΤΑ, νη νπνίεο είλαη άλσ ησλ 5 εκεξψλ θαη έσο 15 εκέξεο
κεηψλνληαη θαηά 5 εκέξεο, ελψ φιεο νη ππφινηπεο θαηά 10 εκέξεο. Ζ αξκφδηα
αξρή δηελεξγεί θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ηε ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή
Δθηίκεζε γηα ηα δεκφζηα αθίλεηα πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο Κεθαιαίνπ.
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3. Ζ έγθξηζε ησλ ΔΥΑΓΑ γίλεηαη κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Κεληξηθνχ
πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16 ηνπ παξφληνο.
4. Με ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα
ηξνπνπνηνχληαη εγθεθξηκέλα Ρπζκηζηηθά ρέδηα, ΓΠ, ΥΟΟΑΠ, ΕΟΔ θαη
άιια ζρέδηα ρξήζεσλ γεο, εθφζνλ ε ηξνπνπνίεζε θαζίζηαηαη αλαγθαία γηα
ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ
δεκνζίσλ αθηλήησλ, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο θαη
θαηεπζχλζεηο είλαη αζαθείο ή απνξξένπλ απφ αλεπίθαηξα ρσξνηαμηθά θαη
πνιενδνκηθά ζρέδηα. Ωο αλεπίθαηξα λννχληαη ηδίσο ηα ρσξνηαμηθά θαη
πνιενδνκηθά ζρέδηα πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ή/θαη
ηξνπνπνίεζεο ή αλαζεψξεζεο κεηά ηελ πάξνδν πέληε θαη πιένλ εηψλ απφ
ηελ έγθξηζε ή ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ή ηξνπνπνίεζή ηνπο.
5. Με ηα ίδηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη εγθεθξηκέλα
ξπκνηνκηθά ζρέδηα θαη ζρέδηα πφιεσο θαζψο θαη πνιενδνκηθέο κειέηεο ή/θαη
λα θαζνξίδνληαη εηδηθέο ρξήζεηο γεο θαη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο
γηα ηα εληφο ζρεδίνπ πφιεσο δεκφζηα αθίλεηα, αθφκε θαη θαηά παξέθθιηζε
απφ ηνπο ηζρχνληεο ζηελ πεξηνρή φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο θαζψο
θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα
απνδνζεί ν βέιηηζηνο πνιενδνκηθφο-επελδπηηθφο πξννξηζκφο ζην πξνο
αμηνπνίεζε αθίλεην. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε δεκνζίεπζε ηνπ ζρεηηθνχ
εγθξηηηθνχ δηαηάγκαηνο έρεη ηηο ζπλέπεηεο έγθξηζεο ζρεδίνπ πφιεσο, θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 17.7/16.8.1923.
6. Ζ κεηαβνιή ηεο έθηαζεο, ησλ νξίσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ΔΥΑΓΑ
επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ ηεξεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Καη’ εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο γηα
ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή ηεο έθηαζεο
θαη ησλ νξίσλ ηνπ ΔΥΑΓΑ, ρσξίο κεηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ ρξήζεσλ θαη ησλ
φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
α) Ζ πξνθχπηνπζα, ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ νξίσλ, κείσζε ή αχμεζε ηεο
έθηαζεο ηνπ ΔΥΑΓΑ δελ ππεξβαίλεη ην 15% ηεο αξρηθψο νξηνζεηεζείζαο
εθηάζεσο θαη
β) Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηνρή επεθηάζεσο ηνπ ΔΥΑΓΑ εθηάζεηο
ππαγφκελεο ζε εηδηθά λνκηθά θαζεζηψηα ή εθηάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ
θαζνξηζηεί κε ζπκβαηέο κε ην ΔΥΑΓΑ ρξήζεηο γεο.
Άξζξν 13
Υσξνζέηεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ
1. Γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αμηνπνίεζεο δεκνζίνπ αθηλήηνπ
εθδίδεηαη θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο
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Σχόλιο [a37]: Με απλά Ρροεδρικά
διατάγματα, μποροφν να τροποποιοφνται
χριςεισ γθσ , ρυμοτομικά ςχζδια, ειδικοί
όροι και περιοριςμοί δόμιςθσ προκειμζνου
να εξυπθρετθκοφν οι αγοραςτζσ!! Δθλαδι,
εν ονόματι των δανειςτϊν καμία ςθμαςία
δεν ζχουν οι πολεοδομικζσ διατάξεισ και
γενικά παραμερίηονται όλοι οι νόμοι του
ελλθνικοφ κράτουσ να βολευτοφν αυτοί.
ΚΑΛ ΥΣΤΕΑ ΜΛΛΑΝΕ ΟΤΛ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ
ΡΑΑΒΛΑΣΘ ΕΚΝΛΚΘΣ ΚΥΛΑΧΛΑΣ...ΚΑ ΤΑ
ΔΕΛ ΑΥΤΑ ΤΟ ΣτΕ;

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θπξίνπ ηεο
επέλδπζεο. Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδνληαη:
α) Οη εηδηθφηεξεο θαηεγνξίεο έξγσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ
πξφθεηηαη λα αλεγεξζνχλ ζηελ έθηαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΔΥΑΓΑ ηνπ
δεκνζίνπ αθηλήηνπ, θαζψο θαη ηα αλαγθαία ζπλνδά έξγα (έξγα εμσηεξηθήο
ππνδνκήο), φπσο είλαη ηδίσο ηα δίθηπα ειεθηξνδφηεζεο, ηειεπηθνηλσληψλ,
θπζηθνχ αεξίνπ θαη χδξεπζεο, θαζψο θαη νη νδνί πξνζπέιαζεο θαη νη θφκβνη
ζχλδεζεο ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ κε ην εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη επαξρηαθφ
νδηθφ δίθηπν.
β) Ζ γεληθή δηάηαμε ησλ θηεξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ κε αλαθνξά ζε
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θιίκαθαο 1: 5.000.
γ) Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ ζπλνδψλ έξγσλ
εμσηεξηθήο ππνδνκήο, φπνπ απαηηείηαη, χζηεξα απφ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο
πνπ νξίδεηαη ζηνλ λ. 1650/1986, φπσο ηζρχεη.
2. Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αληί ησλ
νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ.
1650/1986, φπσο ηζρχεη, γλσκνδνηνχλ ην Κεληξηθφ πκβνχιην Γηνίθεζεο γηα
ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16 ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη ην νηθείν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηφηε πνπ ζα πεξηέιζεη ζε απηά ην ζρεηηθφ
αίηεκα, ζπλνδεπφκελν απφ ηηο θαηά λφκν απαηηνχκελεο κειέηεο θαη
πιεξνθνξίεο.
3. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηεο ρσξνζέηεζεο γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο
παξαγξάθνπ 1 επέρεη ζέζε άδεηαο επέκβαζεο θαη έγθξηζεο αιιαγήο ρξήζεο
θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 998/1979, φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη
έγθξηζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3028/2002. Δηδηθψο γηα
ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, ε πην
πάλσ απφθαζε επέρεη επίζεο ζέζε έγθξηζεο θαηαιιειφηεηαο νηθνπέδνπ ή
γεπέδνπ απφ ηνλ ΔΟΣ θαη αληηζηνίρσο ζέζε έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο ή
ζθνπηκφηεηαο-ρσξνζέηεζεο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
4. Οη απνθάζεηο έγθξηζεο ηεο ρσξνζέηεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ
εθδίδνληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
5. Οη θαηά ηα αλσηέξσ εγθξηλφκελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηζρχνπλ γηα δέθα (10)
έηε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα έρεη επέιζεη ελ ησ κεηαμχ κεηαβνιή ησλ
δεδνκέλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ εγθξίλνληαη. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο δεθαεηίαο, νη
πην πάλσ πεξηβαιινληηθνί φξνη κπνξεί λα αλαλεψλνληαη, κία ή πεξηζζφηεξεο
θνξέο, γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεηαη
γηα ηελ αξρηθή έγθξηζή ηνπο, εθφζνλ δελ πθίζηαληαη νπζηαζηηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή θαη ησλ
ζπλνδψλ απηνχ έξγσλ ζην πεξηβάιινλ.
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Σχόλιο [a38]: Ο επενδυτισ κατόπιν
αιτιςεϊσ του μπορεί να ηθτά να
εκτελεςτοφν και ςυνοδά ζργα υποδομισ.
Ροιοσ τα πλθρϊνει αυτά; Ρροφανϊσ όχι ο
επενδυτισ αλλά το ΔΘΜΟΣΛΟ. Δθλαδι,
για ό,τι επζνδυςθ αποφαςίςει αυτόσ
πρζπει ΕΜΕΛΣ να του πλθρϊςουμε και
όλεσ τισ υποδομζσ!!

Σχόλιο [a39]: ...και φυςικά θ απόφαςθ
για το εάν κα πραγματοποιθκοφν τα
«αναγκαία ςυνοδά ζργα» υποδομϊν
ανικει ςτο Κεντρικό Συμβοφλιο για τθν
Αξιοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ,
δθλαδι ζμμεςα ςτουσ δανειςτζσ. Δεν
είναι οι προβλεπόμενοι από τον μζχρι
ςτιγμισ ιςχφοντα νόμο φορείσ. Γιάννθσ
πίνει, Γιάννθσ κερνάει και ΕΜΕΛΣ
πλθρϊνουμε...

6. Οη θαηά ηελ παξάγξαθν 1 εγθξηλφκελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη εμαθνινπζνχλ
λα ηζρχνπλ πξνζσξηλά θαη κεηά ηε ιήμε ηνπο, κέρξη ηελ έθδνζε λέαο
αλαλεσκέλεο ή ηξνπνπνηεκέλεο απφθαζεο, εθφζνλ ν θχξηνο ηεο επέλδπζεο
αηηεζεί εγθαίξσο ηελ αλαλέσζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απηήο
ηνπιάρηζηνλ έμε κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ππνβάιινληαο πξνο ηνχην ηα
εθάζηνηε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Άξζξν 14
Παξαρώξεζε ρξήζεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο
1. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο
παξαρψξεζε ζηνλ θχξην ηεο επέλδπζεο ή ζηνλ έιθνληα εμ απηνχ δηθαηψκαηα,
ηεο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο εθηέιεζεο, ρξήζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ιηκεληθψλ έξγσλ ή επέθηαζεο, ήδε πθηζηάκελσλ ζηελ
πεξηνρή, ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ παξαρψξεζε γίλεηαη γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα κέρξη πελήληα (50) ρξφληα κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
θαη κε θαηαβνιή αληαιιάγκαηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ νηθεία ζχκβαζε
παξαρψξεζεο. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζηνλ αηγηαιφ ή ζηελ παξαιία
ηεξείηαη ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2971/2001 (Α΄ 285).
Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία, ν ηξφπνο θαη ηα
φξγαλα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.
2. Ο θχξηνο ηεο επέλδπζεο ή ν έιθσλ εμ απηνχ δηθαηψκαηα, κε εμαίξεζε ηηο
πεξηπηψζεηο εζληθήο αλάγθεο, έρεη ην δηθαίσκα ηεο απνθιεηζηηθήο θαη κε
αληάιιαγκα ρξήζεο ηεο δψλεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο πνπ ηνπ παξαρσξείηαη
κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ιηκεληθψλ έξγσλ, πνπ εθηειεί
χζηεξα απφ άδεηα ησλ αξκφδησλ αξρψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ιηκεληθά
έξγα εκπεξηέρνπλ πξφζρσζε ζαιάζζηνπ ρψξνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο
θηλείηαη ε δηαδηθαζία επαλαθαζνξηζκνχ ησλ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ-παξαιίαο
θαη ην γήπεδν πνπ δεκηνπξγείηαη θαηαγξάθεηαη σο δεκφζην θηήκα. Σν ελ ιφγσ
δεκφζην θηήκα, εθφζνλ ν θχξηνο ηεο επέλδπζεο ην επηζπκεί, κπνξεί λα
παξαρσξείηαη θαηά ρξήζε ή λα εθκηζζψλεηαη απεπζείαο ζε απηφλ. Σν
αληάιιαγκα ρξήζεο ή ην κίζζσκα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή
Τπεξεζία θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηξέρνπζεο κηζζσηηθέο αμίεο ηεο πεξηνρήο.
3. Ζ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξήζε απφ ηξίηνπο ηεο παξαρσξνχκελεο πξνο ηνλ
θχξην ηεο επέλδπζεο έθηαζεο αηγηαινχ, παξαιίαο θαη ιηκεληθψλ έξγσλ
επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, εθφζνλ ε
ρξήζε απηή επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο αλάπηπμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ή
άιιεο δεκφζηαο σθέιεηαο θαη δελ παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο
επέλδπζεο.
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Σχόλιο [a40]: ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΡΑΚΤΛΚΘ
ΤΟΥΣ ΜΑΝΛΑ ΔΕ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΚΑΛ ΟΛ
ΑΛΓΛΑΛΟΛ!! Αυτό που ιςχφει ωσ δίκαιο από
τθν εποχι του Λουςτινιανοφ, ότι οι ακτζσ
είναι αποκλειςτικά προσ χριςθ του Λαοφ,
το καταργοφν τϊρα οι Τροϊκανοί!
ΑΡΛΣΤΕΥΤΟ!

Σχόλιο [a41]: Τουσ παραδίδουμε
αποκλειςτικι χριςθ του αιγιαλοφ. Κα
πουλιςουν ΤΛΣ ΚΑΛΥΤΕΕΣ ΡΑΑΛΛΕΣ ΣΤΑ
ΝΘΣΛΑ ΜΑΣ, ΣΤΘ ΧΑΛΚΛΔΛΚΘ, ΣΕ ΟΛΘ ΤΘ
ΧΩΑ ΚΑΛ ΔΕΝ ΚΑ ΜΡΟΕΛ Ο ΛΑΟΣ ΝΑ
ΡΑΕΛ ΝΑ ΚΑΝΕΛ ΟΥΤΕ ΤΟ ΜΡΑΝΛΟ ΤΟΥ.
ΑΚΛΛΟ!!!

Άξζξν 15
Έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ
1. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κφληκσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ άξζξνπ 13, απαηηείηαη ε
πξνεγνχκελε έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Οη νηθνδνκηθέο άδεηεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ
ππνβνιή πιήξνπο θαθέινπ ζηε Γηεχζπλζε Οηθνδνκηθψλ θαη Κηηξηνδνκηθψλ
Καλνληζκψλ (ΓΟΚΚ) ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηεο ΓΟΚΚ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
νξίδνληαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα ηελ
έθδνζε ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ησλ παξαπάλσ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ε
ζρεηηθή δηαδηθαζία ζεψξεζεο ή ειέγρνπ, ν ρξφλνο ηζρχνο θαη ε δηαδηθαζία
αλαζεψξεζεο ησλ αδεηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ. Με φκνηα απφθαζε ζπγθξνηείηαη Δηδηθή
Δπηηξνπή Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ, απνηεινχκελε απφ
ηξεηο αξρηηέθηνλεο κεραληθνχο, κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο, πνπ δηαζέηνπλ
ηνπιάρηζηνλ δεθαπεληαεηή εκπεηξία απφ ηεο θηήζεσο άδεηαο αζθήζεσο
επαγγέικαηνο. Έξγν ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο είλαη ν έιεγρνο ηεο αηζζεηηθήο
ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηεο έληαμεο ηνπο ζην
θπζηθφ θαη νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζε φζεο
πεξηπηψζεηο απηφ απαηηείηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Με ηελ ίδηα σο άλσ
απφθαζε νξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο, ν
θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη
θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Οη πξάμεηο ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο είλαη
νξηζηηθέο θαη δελ ρσξνχλ ελζηάζεηο.
2. Όιεο νη πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 12 έσο θαη 15 ηνπ παξφληνο
λφκνπ αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη, θαηά πεξίπησζε,
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο ηεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ
Γεκνζίνπ ή ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δεκνζίνπ νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο πνπ
είλαη θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ. Ζ πξνζεζκία ηεο άζθεζεο αίηεζεο αθπξψζεσο θαη’
απηψλ αξρίδεη, πξνθεηκέλνπ πεξί πξάμεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, απφ ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο
δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαη πξνθεηκέλνπ πεξί
κε δεκνζηεπηέσλ πξάμεσλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο
αλάξηεζήο ηνπο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο
Πεξηνπζίαο.
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Άξζξν 16
Κεληξηθό πκβνύιην Γηνίθεζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζε
ηεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο
1. πληζηάηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ, Κεληξηθφ πκβνχιην Γηνίθεζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο
Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο, ην νπνίν έρεη σο έξγν ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο θαη ηελ παξνρή εηζεγήζεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ θαηά ηελ έθδνζε
ησλ επηκέξνπο πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
θεθαιαίνπ. Σν πκβνχιην ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε:
α) Σν Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο σο Πξφεδξν.
β) Έλαλ Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Ν..Κ. απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζην Γξαθείν
Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
γ) Σνπο αξκφδηνπο γηα ζέκαηα βηνκεραλίαο, ιηκέλσλ θαη ιηκεληθήο πνιηηηθήο,
Γεληθνχο Γηεπζπληέο ή Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
δ) Σνπο αξκφδηνπο γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πνιενδνκίαο Γεληθνχο
Γηεπζπληέο ή Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
ε) Σνπο αξκφδηνπο γηα ζέκαηα αξραηνηήησλ θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
Γεληθνχο Γηεπζπληέο ή Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
ζη) Σνπο αξκφδηνπο γηα ζέκαηα ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, πδξαπιηθψλ έξγσλ
θαη κεηαθνξψλ Γεληθνχο Γηεπζπληέο ή Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
δ) Σν Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ή ηνλ αξκφδην
Γεληθφ Γηεπζπληή ή Γηεπζπληή ηνπ ίδηνπ Οξγαληζκνχ.
Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη νη αλαπιεξσηέο ησλ κειψλ. ην πκβνχιην
κπνξεί λα θαινχληαη, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, θαη
εθπξφζσπνη άιισλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ή νξγαληζκψλ, εθφζνλ
ζπδεηνχληαη ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ
πκβνπιίνπ παξέρεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Σν πκβνχιην κπνξεί λα ππνβνεζείηαη ζην έξγν
ηνπ απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ.
2. Έξγν ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζεο ηεο
Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο είλαη ηδίσο:
α) Ζ παξνρή ππνζηήξημεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο γηα
ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ θαη ησλ
θαλνληζηηθψλ θαη αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’
εμνπζηνδφηεζε απηψλ.
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β) Ζ παξνρή γλψκεο ή εηζήγεζεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαηά ηελ
έθδνζε ησλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
γ) Ο ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ησλ ππνπξγείσλ
πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ, κε
ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ησλ ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ
έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηπρφλ δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ.
δ) Ζ παξέκβαζε, εθφζνλ απαηηείηαη, κε ηελ έθδνζε εγθπθιίσλ ή νδεγηψλ ή κε
πξφηαζε λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε
ζπλερήο βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ.
3. Σν Κεληξηθφ πκβνχιην Γηνίθεζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο
Πεξηνπζίαο, ηνλ Ηαλνπάξην θάζε έηνπο, ππνβάιιεη πξνο ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ απνινγηζηηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ην έξγν πνπ πινπνίεζε ην
πξνεγνχκελν έηνο βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
4. Σν πκβνχιην, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, κπνξεί λα
δηελεξγεί απηνςίεο, θαζψο θαη λα δεηά πιεξνθνξίεο, ηερληθά ή άιια ζηνηρεία
απφ ηνπο θαζ’ χιελ ή θαηά ηφπνλ αξκφδηνπο θνξείο.
5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη νη
αξκνδηφηεηεο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο
Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη λα θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ.
6. Ζ ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δηεπξχλεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη κε εθπξνζψπνπο άιισλ ππνπξγείσλ ή δεκνζίσλ
νξγαληζκψλ.
Άξζξν 17
Λνηπέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ ηνπξηζηηθώλ δεκνζίσλ θηεκάησλ
1.

α) Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2160/1993 (Α΄118) αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«1. α. Θεσξνχληαη λνκίκσο πθηζηάκελεο φιεο νη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
(θηηξηαθέο θαη ιηκεληθέο) πνπ έρνπλ αλεγεξζεί απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. ή ηξίην γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 2837/2000 (ΦΔΚ
Α΄ 178), ρσξίο ηελ θαηά λφκν άδεηα. Γηα ηε λνκηκφηεηα ησλ ιηκεληθψλ θαη ησλ
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ εθδίδεηαη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ ΔΟΣ,
κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ηνπ ππεξεζίαο, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη απφ
κειέηεο, δηαγξάκκαηα, εξγνιαβηθέο ζπκβάζεηο ή άιια πξφζθνξα ζηνηρεία, φηη
ηα θηίζκαηα αλεγέξζεθαλ απφ ηνλ ΔΟΣ ή ηξίην γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Με ηελ
έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, νη εγθαηαζηάζεηο, φπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη θαη απνηππψλνληαη ζην δηάγξακκα πνπ ηε ζπλνδεχεη,
ζεσξείηαη φηη πιεξνχλ φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε
νηθνδνκηθήο άδεηαο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, εθζπγρξνληζκνχ ή επέθηαζεο θαη
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νη αξκφδηεο Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο ππνρξενχληαη ζηε ρνξήγεζή ηεο,
εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Σν ηξίην εδάθην ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2160/1993 θαηαξγείηαη.
β. Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, ή αλαθαίληζεο επί ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, είλαη δπλαηή κε απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΔΟΣ, κεηά απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο
Σερληθήο ηνπ Τπεξεζίαο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ε
αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο
άδεηαο».
β) Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2160/1993
θαηαξγείηαη.
2.

ην άξζξν 39 ηνπ λ. 3105/2003 (Α΄ 29) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 18, σο εμήο:
«18. Σα δηθαηψκαηα ρξήζεο ή δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο επί
αθηλήησλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα Α.Δ.», ζεκεηψλνληαη ζην πεξηζψξην
ησλ νηθείσλ βηβιίσλ κεηαγξαθψλ ησλ αξκνδίσλ Τπνζεθνθπιαθείσλ ή
Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ. εκεησηέα πξάμε απνηεινχλ ηα ζρεηηθά
απνζπάζκαηα απνθάζεσλ έγθξηζεο ηεο ζεκείσζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο.»

3.

Ζ πεξίπησζε α΄ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3220/2004 (Α΄ 15) αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«α. Ζ θπξηφηεηα επί πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δ.Ο.Σ. δχλαηαη λα
κεηαβηβάδεηαη ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα
Α.Δ.» ή ζε ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο, κε Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ,
χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ζ
απφθαζε απηή απνηειεί ην κεηαγξαπηέν ηίηιν, φηαλ απαηηείηαη κεηαγξαθή γηα
ηελ κεηαβίβαζε, ε δε κεηαγξαθή ηεο ζηα νηθεία ππνζεθνθπιαθεία ή
θηεκαηνινγηθά γξαθεία απαιιάζζεηαη απφ θάζε ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ, ΟΣΑ, ΝΠΓΓ θαη γεληθά ππέξ νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θπζηθνχ ή
λνκηθνχ πξνζψπνπ.».

4.

α) Ζ δηάηαμε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.
2882/2001 (Α΄ 17) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Ζ επηζηξεπηέα απνδεκίσζε θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο
ζρεηηθήο γη’ απηήλ απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηπρφλ
επαχμεζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ απφ εθηειεζζείζεο ζ΄ απηφ εξγαζίεο θαη
γεληθά κεηαβνιέο απφ ηνλ ππεξνχ ε αλαθαινχκελε απαιινηξίσζε. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο δελ εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ
12 ηνπ παξφληνο λφκνπ.»
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β) Ζ δηάηαμε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.
2882/2001, φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε α,
εθαξκφδεηαη θαη επί αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο κέρξη ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε
θαζνξηζκνχ ηεο επηζηξεπηέαο απνδεκίσζεο γηα ηελ αλάθιεζε απηψλ.
5.

Ζ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2882/2001
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«γ) πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ ινηπψλ απαιινηξηψζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ,
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, Ο.Σ.Α. Α’ θαη Β’ βαζκνχ, νξγαληζκψλ
θνηλήο σθέιεηαο, θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, εάλ ε
αλάθιεζε ή άξζε ηεο απαιινηξίσζεο αθνξά ηκήκα κφλν ηεο έθηαζεο ην
νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ απηήο. Δηδηθά
πξνθεηκέλνπ πεξί απαιινηξηψζεσλ ζπληειεζκέλσλ ή κε πνπ έρνπλ θεξπρζεί
νπνηεδήπνηε ππέξ θαη κε δαπάλεο ηνπ Δ.Ο.Σ., εθφζνλ ε αμηνπνίεζε ηεο
ππνιεηπφκελεο απαιινηξησζείζαο έθηαζεο θαζίζηαηαη δπζρεξήο ζχκθσλα κε
ηνλ ζθνπφ ηεο απαιινηξίσζεο κεηά ηελ αλάθιεζε ή άξζε ηεο
απαιινηξίσζεο νησλδήπνηε ηκεκάησλ απηήο, αλεμάξηεηα ηεο έθηαζεο πνπ
απηά θαηαιακβάλνπλ».

6.

ηηο πεξηπηψζεηο εθ λένπ θήξπμεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο ππέξ ηνπ
Δ.Ο.Σ. επί αθηλήησλ ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ, πξηλ ηελ άξζε ή ηελ
αλάθιεζε ηεο απαιινηξίσζεο, είρε αλαηεζεί ζηελ «Δ.Σ.Α. Α.Δ.», κε ηε
ζπληέιεζε ηεο λέαο απαιινηξίσζεο, ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απηψλ έρεη ε
εηαηξεία απηή.

7.

Μηζζψζεηο αθηλήησλ, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο «Διιεληθά
Σνπξηζηηθά Αθίλεηα Α.Δ.» δχλαηαη λα θαηαγγέιινληαη, εθφζνλ ε ζπλέρηζή ηνπο
είλαη αζπκβίβαζηε πξνο ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο,
εληφο ηεο νπνίαο βξίζθνληαη. Σν αζπκβίβαζην ηεο ζπλέρηζεο ηεο κίζζσζεο
ηεθκαίξεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε «Δ.Σ.Α. Α.Δ.» πξνβαίλεη ζηελ αλάζεζε
ηεο ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ αθηλήηνπ, χζηεξα απφ δεκφζην
δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή κηζζσηή. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «Δ.Σ.Α. Α.Δ.», εθφζνλ έρεη δεκνζηεπζεί ε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα δε απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη
έλα (1) κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαγγειίαο ζην κηζζσηή. Γηα ηελ
πξφσξε ιχζε ηεο κίζζσζεο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζην κηζζσηή ίζε κε
έμη (6) κελαία κηζζψκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αγσγή απφδνζεο ηνπ
κηζζίνπ κπνξεί λα αζθεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 69 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο
Γηθνλνκίαο».

8.

ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3342/2005 πξνζηίζεηαη
εδάθην σο εμήο:
«Σα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ
λ. 1828/1989 πνπ επηβάιινληαη ζε αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζηε δηνίθεζε θαη
δηαρείξηζε ηεο «Δ.Σ.Α. Α.Δ.» θαζνξίδνληαη ζε πνζνζηφ 2% επί ησλ εηήζησλ
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αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ ησλ αθηλήησλ απηψλ θαη δελ κπνξνχλ λα είλαη
κηθξφηεξα ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) Δπξψ θαη λα ππεξβαίλνπλ ηηο δέθα
ρηιηάδεο (10.000,00) Δπξψ εηεζίσο.»
9.

10.

ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3342/2005 (ΦΔΚ Α΄ 131) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο
εμήο:
«3. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 1 ηνπ λ. 960/1979, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
απφ ην άξζξν 1 ηνπ λ. 1221/1981 ζπκβνιαηνγξαθηθή δήισζε ησλ ζέζεσλ
ζηάζκεπζεο ησλ νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. δ΄
έσο ηε΄ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε
θνξέα, ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ σο άλσ
εγθαηαζηάζεσλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρεη αληίζηνηρα ηελ θπξηφηεηα ησλ
σο άλσ εγθαηαζηάζεσλ.»
ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2971/2001 (ΦΔΚ Α’ 285)
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«ε πεξίπησζε επαλαθαζνξηζκνχ ηεο νξηνγξακκήο αηγηαινχ πνπ έρεη
ραξαθηεξηζζεί Σνπξηζηηθφ Γεκφζην Κηήκα ησλ άξζξσλ 12α θαη 12γ ηνπ λ.δ.
180/1946, φπσο απηά πξνζηέζεθαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Α.Ν. 827/1948,
εθφζνλ ε λέα νξηνγξακκή κεηαηνπηζζεί πξνο ηελ μεξά, ν
επαλαθαζνξηδφκελνο αηγηαιφο ραξαθηεξίδεηαη απηνδηθαίσο Σνπξηζηηθφ
Γεκφζην Κηήκα θαη ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζή ηνπ αλαηίζεηαη ζηελ εηαηξεία κε
ηελ επσλπκία «Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα Α.Δ.».
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΔΠΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΚΣΗΜΑΣΩΝ
Άξζξν 18
Οξηζκνί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ:
1.

«Δπηθάλεηα» είλαη ην εκπξάγκαην δηθαίσκα θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ λα
θαηαζθεπάδεη θηίζκα ζε έδαθνο δεκνζίνπ θηήκαηνο, πνπ δελ ηνπ αλήθεη, θαη
λα αζθεί επ’ απηνχ ηηο εμνπζίεο, πνπ παξέρεη ην δηθαίσκα ηεο θπξηφηεηαο.

2.

«Κχξηνο» είλαη ν θχξηνο ηνπ εδάθνπο ηνπ δεκνζίνπ θηήκαηνο.

3.

«Δπηθαλεηνχρνο» είλαη ην πξφζσπν πνπ έρεη ην δηθαίσκα ηεο επηθαλείαο.

4.

«Γεκφζηα θηήκαηα» είλαη ηα αθίλεηα νπνηαζδήπνηε θχζεο πνπ αλήθνπλ ζην
Διιεληθφ Γεκφζην, ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζε δεκφζηνπο
νξγαληζκνχο κε κνξθή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θαη ζε
εηαηξίεο πνπ απνθηνχλ ηα αθίλεηα ησλ παξαπάλσ θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ
εθκεηάιιεπζή ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα
επεθηείλεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ θαη ζε
αθίλεηα θιεξνδνηεκάησλ.
«Κηίζκα» λνείηαη νπνηαζδήπνηε θχζεο νηθνδφκεκα ή εγθαηάζηαζε, ηδίσο δε
θηίξην, δεμακελή, ππφζηεγν, ζηαζκφο απηνθηλήησλ (πάξθηλγθ), γέθπξα,
ζήξαγγα, αγσγφο, αεξνδξφκην, νδηθφ, ζηδεξνδξνκηθφ ή ιηκεληθφ έξγν. Σν
θηίζκα κπνξεί λα είλαη θαη ππφγεην ή θαη λα είλαη ήδε θαηαζθεπαζκέλν θαηά ηε
ζχζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο.

5.

6.

«Δδαθνλφκην» είλαη ην πεξηνδηθφ αληάιιαγκα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ
επηθαλεηνχρν ζηνλ θχξην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηθαλείαο.
Άξζξν 19
ύζηαζε δηθαηώκαηνο επηθαλείαο

1.

Καηά παξέθθιηζε ησλ άξζξσλ 953 θαη 954 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, επηηξέπεηαη ε
ζχζηαζε δηθαηψκαηνο επηθαλείαο επί δεκνζίσλ θηεκάησλ. Σν δηθαίσκα
επηθαλείαο πεξηιακβάλεηαη ζηα αθίλεηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 949 ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα.

2.

Ζ επηθάλεηα ζπληζηάηαη γηα νξηζκέλν ρξφλν κε ζχκβαζε. Οη δηαηάμεηο γηα ηε
κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο αθηλήησλ κε ζπκθσλία εθαξκφδνληαη αλαιφγσο
θαη γηα ηε ζχζηαζε επηθαλείαο. Με ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο ζη) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ, ε δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο δελ κπνξεί
λα ππεξβεί ηα πελήληα (50) έηε, εθηφο αλ ζπζηήζεθε γηα βξαρχηεξν ρξφλν,
πνπ δελ κπνξεί φκσο λα ππνιείπεηαη ησλ πέληε (5) εηψλ. Δπηθάλεηα πνπ
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ζπζηήζεθε γηα ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ πελήληα (50) εηψλ ή κηθξφηεξν ησλ
πέληε (5) ηζρχεη γηα πελήληα ή πέληε έηε αληίζηνηρα. Σα κέξε κπνξνχλ κε
ζχκβαζε λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα, ππνρξέσζε φκσο παξάηαζεο
αλαιακβαλνκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ δελ δεζκεχεη. Ζ ζπκθσλία παξάηαζεο
γίλεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ππνβαιιφκελν κε κεηαγξαθή.
3.

Δπηθάλεηα κπνξεί λα ζπζηαζεί θαη ζε έδαθνο, ζπγθχξηνο ηνπ νπνίνπ είλαη ν
επηθαλεηνχρνο. Γελ κπνξεί λα ζπζηαζεί, αλ ε θπξηφηεηα επί ηνπ εδάθνπο
βαξχλεηαη κε δηθαίσκα επηθαξπίαο ή έρεη ήδε επηβαξπλζεί κε δηθαίσκα
επηθαλείαο.

4.

χζηαζε δηθαηψκαηνο επηθαλείαο κε ρξεζηθηεζία δελ επηηξέπεηαη.

5.

Δπί νηθνδνκήο πνπ έρεη αλεγεξζεί επί εδάθνπο δεκνζίνπ θηήκαηνο κε βάζε
δηθαίσκα επηθαλείαο, κπνξεί λα ζπζηαζεί δηθαίσκα θπξηφηεηαο επί νξφθνπ ή
δηακεξίζκαηνο (νξηδφληηα ηδηνθηεζία) ππφ ηνπο φξνπο ηνπ λ.3741/1929. ηελ
πεξίπησζε απηή νη επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο δελ έρνπλ πνζνζηά ζπγθπξηφηεηαο
ζην έδαθνο.
Άξζξν 20
Γπλεηηθό πεξηερόκελν ηνπ δηθαηώκαηνο

1.

ην πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηθαλείαο είλαη δπλαηφλ λα
πεξηιακβάλνληαη φξνη αλαθεξφκελνη:
α) ζηελ αλέγεξζε, ζπληήξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θηίζκαηνο,
β) ζηελ αζθάιηζε ηνπ θηίζκαηνο θαη ηελ αλνηθνδφκεζή ηνπ ζε πεξίπησζε
θαηαζηξνθήο ηνπ,
γ) ζηελ θαηαλνκή ηεο θαηαβνιήο ησλ βαξψλ νπνηαζδήπνηε θχζεο πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ην θηίζκα ή θαη ην έδαθνο επί ηνπ νπνίνπ ην θηίζκα ζα νηθνδνκεζεί
ή έρεη ήδε νηθνδνκεζεί,
δ) ζηελ ππνρξέσζε ηνπ επηθαλεηνχρνπ λα κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα ηνπ ζηνλ
θχξην ή ζε ηξίην ππνδεηθλπφκελν απφ ηνλ θχξην,
ε) ζην δηθαίσκα ηνπ θπξίνπ λα ζπλαηλεί ζηε κεηαβίβαζε ή ηελ επηβάξπλζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ππέξ ηξίησλ,
ζη) ζην δηθαίσκα ηνπ επηθαλεηνχρνπ λα παξαηείλεη κε κνλνκεξή δήισζή ηνπ
ην ρξφλν δηάξθεηαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο
πνπ πάλησο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ζπλνιηθά ηα νγδφληα (80) έηε, θαη
πξνθεηκέλνπ πεξί θαηνίθσλ ηα εθαηφ (100) έηε ή λα απνθηήζεη θαη ην έδαθνο,
δ) ζην δηθαίσκα ηνπ επηθαλεηνχρνπ πξνο απνδεκίσζε γηα ηα πεξηερφκελα
ζηνλ θχξην θαηά ηελ ιήμε ηνπ δηθαηψκαηνο θηίζκαηα,
ε) ζηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ εδάθνπο γχξσ απφ ην θηίζκα πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ηπρφλ θπηψλ,
ζ) ζηα δηθαηψκαηα ηνπ θπξίνπ, ηδίσο θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο, αλ ν
επηθαλεηνχρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ,
η) ζηελ απαγφξεπζε παξαίηεζεο ηνπ επηθαλεηνχρνπ απφ ην δηθαίσκα,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 22, ή ηε δηαηήξεζε ησλ
δηθαησκάησλ ηξίησλ πνπ βαξχλνπλ ηελ επηθάλεηα κεηά ηελ απφζβεζή ηεο,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 22.
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2.

Οη παξαπάλσ φξνη πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε ζχζηαζεο ηεο επηθαλείαο
ή ζε κεηαγελέζηεξε ζχκβαζε κεηαμχ θπξίνπ θαη επηθαλεηνχρνπ. Ζ ζχκβαζε
απηή γίλεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ππνβαιιφκελν ζε κεηαγξαθή. Οη
παξαπάλσ φξνη ελεξγνχλ ππέξ θαη θαηά ηνπ θπξίνπ θαη ηνπ επηθαλεηνχρνπ
θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπο.
Άξζξν 21
Μεηαβίβαζε θαη επηβάξπλζε - Βάξε ηνπ αθηλήηνπ

1.

Ζ επηθάλεηα είλαη κεηαβηβαζηή ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ. Μπνξεί λα απνηειέζεη
αληηθείκελν εηζθνξάο ζε εηαηξεία. Ζ κεηαβίβαζε γίλεηαη φπσο θαη ε ζχζηαζε
ηεο επηθαλείαο.

2.

Δπηηξέπεηαη ε ζχζηαζε ππνζήθεο, ε εγγξαθή πξνζεκείσζεο, θαζψο θαη ε
ζχζηαζε πξαγκαηηθψλ δνπιεηψλ επί ηνπ θηίζκαηνο ηνπ επηθαλεηνχρνπ.

3.

Αλ έρεη ζπκθσλεζεί φηη ε κεηαβίβαζε ή ε επηβάξπλζε ηεο επηθαλείαο
εμαξηάηαη απφ ηε ζπλαίλεζε ηνπ θπξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ, ε ζπλαίλεζε απηή πξέπεη λα
ππνβιεζεί ζε κεηαγξαθή. Ζ έιιεηςε ηεο ζπλαίλεζεο θαζηζηά ηε κεηαβίβαζε ή
ηελ επηβάξπλζε αλίζρπξε. πλαίλεζε δελ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε
αλαγθαζηηθνχ πιεηζηεξηαζκνχ ή πηψρεπζεο.

4.

Αλ δελ ππάξρεη αληίζεηνο φξνο ζηε ζπκθσλία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
πεξίπησζε γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ, ν
επηθαλεηνχρνο ππνρξενχηαη λα θέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθαλείαο ηα
νπνηαζδήπνηε θχζεο βάξε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην θηίζκα ή θαη ην έδαθνο,
επί ηνπ νπνίνπ ην θηίζκα ζα νηθνδνκεζεί ή έρεη νηθνδνκεζεί.

5.

Πξνγελέζηεξα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί ηνπ αθηλήηνπ εμαθνινπζνχλ λα
βαξχλνπλ ην αθίλεην, εθηφο αλ ν δηθαηνχρνο ζπλαηλέζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο
επί ηνπ εδάθνπο ή ηνπ θηίζκαηνο
Άξζξν 22
Απόζβεζε επηθαλείαο - Απνηειέζκαηα ηεο απόζβεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο

1.

Ζ επηθάλεηα ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηεο.

2.

Ζ επηθάλεηα απνζβέλλπηαη άκα ελσζεί κε ηελ θπξηφηεηα επί ηνπ εδάθνπο ζην
ίδην πξφζσπν.

3.

Αλ δελ έρεη νξηζζεί ην αληίζεην ζηε ζπκθσλία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
πεξίπησζε η) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20, ε επηθάλεηα απνζβέλλπηαη
κε κνλνκεξή δήισζε ηνπ επηθαλεηνχρνπ πξνο ηνλ θχξην φηη παξαηηείηαη. Ζ
δήισζε γίλεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ θχξην
θαη ππνβάιιεηαη ζε κεηαγξαθή.

4.

Ζ θαηαζηξνθή ηνπ θηίζκαηνο δελ επάγεηαη απφζβεζε ηεο επηθαλείαο.
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5.
6.

Γελ επηηξέπεηαη ε πξφβιεςε δηαιπηηθήο αίξεζεο γηα ηελ απφζβεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο επηθαλείαο.
Όηαλ ε επηθάλεηα απνζβεζζεί, ηα θηίζκαηα πεξηέξρνληαη ζηνλ θχξην. Αλ δελ
ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία κε βάζε ηελ πεξίπησζε δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 20, ν επηθαλεηνχρνο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε ή
απφδνζε αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ γηα ηα θηίζκαηα απηά, νχηε λα ηα
θαηεδαθίζεη ή λα ηα απνκαθξχλεη απφ ηε ζέζε ηνπο.

7.

Ο επηθαλεηνχρνο ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ηα θηίζκαηα ζηνλ θχξην.
ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ επηθαλεηνχρν θαη ηνλ θχξην, απηφο πνπ
παξαρψξεζε ηελ επηθάλεηα ινγίδεηαη ππέξ ηνπ επηθαλεηνχρνπ σο θχξηνο,
εθηφο αλ ν επηθαλεηνχρνο γλσξίδεη φηη δελ είλαη θχξηνο.

8.

Ζ απφζβεζε ηεο επηθαλείαο επηθέξεη απφζβεζε ησλ εκπξάγκαησλ
δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ηνλ επηθαλεηνχρν επί ηνπ αθηλήηνπ
εθηφο αλ θαηά ηε ζχζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ή θαη κεηαγελέζηεξα ν θχξηνο
δέρζεθε κε ηε ζπκθσλία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε η) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηε κε απφζβεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. ε
κηα ηέηνηα πεξίπησζε ηα δηθαηψκαηα απηά βαξχλνπλ εθεμήο ηελ θπξηφηεηα.
ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηα δηθαηψκαηα απηά
δηαηεξνχληαη θαη βαξχλνπλ ηελ θπξηφηεηα.
Άξζξν 23
Σύρε κίζζσζεο θαηά ηε ιήμε ηεο επηθαλείαο
Δάλ ε επηθάλεηα ιήμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ
έγηλε απφ ηνλ επηθαλεηνχρν, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο σο πξνο ηελ
εμαθνινχζεζε ηεο κίζζσζεο, θαζψο θαη σο πξνο ηελ πξνθαηαβνιή ή ηελ
εθρψξεζε ή ηελ θαηάζρεζε κηζζσκάησλ ηεο, νη δηαηάμεηο γηα ηελ εθπνίεζε
ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Πάλησο ε
εμαθνινχζεζε ηεο κίζζσζεο δελ δχλαηαη λα αμησζεί απφ ην κηζζσηή γηα
δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηα ελλέα έηε απφ ηε ιήμε ηεο επηθαλείαο.
Άξζξν 24
Πξνζηαζία επηθαλεηνύρνπ
ε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ επηθαλεηνχρνπ εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θπξηφηεηαο.
Άξζξν 25
Αληάιιαγκα

1.

Ζ ζχζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο επηθαλείαο γίλεηαη είηε αληί νξηζκέλνπ ηκήκαηνο,
πνπ θαηαβάιιεηαη νιφθιεξν θαηά ηε ζχζηαζε ή πηζηψλεηαη νιηθά ή κεξηθά
είηε αληί θαηαβνιήο εδαθνλνκίνπ είηε κε ζπλδπαζκφ ησλ δχν.
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2.

Σα ζρεηηθά κε ην αληάιιαγκα δεηήκαηα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ ζχζηαζε ηεο
επηθαλείαο ή κε κεηαγελέζηεξε ζπκθσλία. Σα κέξε κπνξνχλ λα
ζπκθσλήζνπλ φηη ην εδαθνλφκην ζα πξνθαηαβιεζεί γηα κέξνο ή ην ζχλνιν
ηεο δηάξθεηαο ηεο επηθαλείαο κε κείσζε ηνπ πνζνχ ηνπ, πνπ ιακβάλεη ρψξα
κε ηελ εθαξκνγή ζπκθσλνχκελνπ ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο.
Άξζξν 26
Κηεκαηνιόγην – Φνξνινγηθή Μεηαρείξηζε – Δηδηθέο Γηαηάμεηο
1. ε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο θηεκαηνινγίνπ, ε πξνβιεπφκελε ζηνλ παξφληα
λφκν δεκνζηφηεηα κε εγγξαθή ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ γίλεηαη ζηα
θηεκαηνινγηθά βηβιία.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο ελ γέλεη λνκνζεζίαο ην εκπξάγκαην
δηθαίσκα ηεο επηθαλείαο εμνκνηψλεηαη κε εθείλν ηεο επηθαξπίαο.
3. Ο θχξηνο δχλαηαη λα ηηηινπνηεί παξνχζεο θαη κειινληηθέο απαηηήζεηο απφ
εδαθνλφκηα απφ δηθαηψκαηα επηθαλείαο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ή πνπ πξφθεηηαη
λα ζπζηαζνχλ θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 10 θαη 14 λ. 3156/2003
(Α΄ 157). Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ην
δεκφζην δχλαηαη λα παξέρεη εγγχεζε γηα ηηο νκνινγίεο πνπ εθδίδνληαη ζην
πιαίζην ηεο ηηηινπνίεζεο.

4. ε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθαλείαο πξφθεηηαη λα
εθπνηήζεη κε δεκφζην δηαγσληζκφ ην αθίλεην, επί ηνπ νπνίνπ έρεη ζπζηαζεί
δηθαίσκα επηθαλείαο, ν επηθαλεηνχρνο έρεη δηθαίσκα λα ην απνθηήζεη θαηά
πξνηεξαηφηεηα έλαληη άιισλ πνπ ππνβάιινπλ νπζησδψο φκνηεο πξνζθνξέο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ
ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΣΗΓΙΚΗ
Άξζξν 27
Έθπησζε δαπαλώλ από ην θόξν εηζνδήκαηνο

1.

2.

Οη παξάγξαθνη 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ.Φ.Δ. πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 151Α), θαηαξγνχληαη θαη ε πξψηε πεξίνδνο ηεο
παξαγξάθνπ 2 θαη νη παξάγξαθνη 3, 5, θαη 7 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«2. Απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ εθπίπηεη σο δαπάλε ρσξίο
δηθαηνινγεηηθά πνζφ δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ (2.400) επξψ, γηα ηνλ ίδην
θνξνινγνχκελν θαη γηα θαζέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ζπλνηθνχλ κε απηφλ ή ηνλ
βαξχλνπλ, εθφζνλ:».
«3. Γηα ηε ζχδπγν πνπ έρεη εηζφδεκα, νη δαπάλεο ηεο παξαγξάθνπ 2 πνπ
αθνξνχλ ζηελ ίδηα, ζηα ηέθλα ηεο απφ πξνεγνχκελν γάκν, ζηα ρσξίο γάκν
ηέθλα ηεο, ζηνπο γνλείο ηεο θαη ζηνπο αλήιηθνπο νξθαλνχο απφ παηέξα θαη
κεηέξα ζπγγελείο ηεο κέρξη ην δεχηεξν βαζκφ, αθαηξνχληαη απφ ην δηθφ ηεο
εηζφδεκα».
«5. Όηαλ ν έλαο απφ ηνπο ζπδχγνπο δελ έρεη εηζφδεκα θνξνινγνχκελν ή απηφ
πνπ έρεη είλαη θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηεο δαπάλεο ηεο παξαγξάθνπ 2 πνπ
αθνξνχλ απηφλ πξνζσπηθά θαη ηα πξφζσπα πνπ ηνλ βαξχλνπλ, νιφθιεξν ην
πνζφ ηεο δαπάλεο ή ε δηαθνξά πξνζηίζεηαη ζηηο δαπάλεο ηνπ άιινπ ζπδχγνπ.
Όηαλ ε δαπάλε ηνπ ελφο ζπδχγνπ είλαη αλψηεξε απφ ην θνξνινγνχκελν
εηζφδεκά ηνπ, ηφηε ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη ζηηο δαπάλεο ηνπ
άιινπ ζπδχγνπ».
«7. Όζνη θαηνηθνχλ ζηελ αιινδαπή θαη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ πεγή πνπ
βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα δελ δηθαηνχληαη ηελ έθπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2. Απφ ηε
δηάηαμε απηή εμαηξνχληαη νη θάηνηθνη ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα κεγαιχηεξν ηνπ ελελήληα ηνηο
εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηφο ηνπο.»
Σν πξψην εδάθην θαη ν πίλαθαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ.
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«1.Σν εηζφδεκα, πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ απφ ην
ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ππνβάιιεηαη ζε θφξν κε βάζε ηελ
αθφινπζε θιίκαθα:
Κιηκάθην
Δηζνδήκαηνο
(επξώ)
8.000
4.000
4.000

Φνξνινγηθόο
πληειεζηήο
%
0
10
18

Φόξνο
Κιηκαθίνπ
(επξώ)
0
400
720
35

ύλνιν
Δηζνδήκαηνο
(επξώ)
8.000
12.000
16.000

ύλνιν
Φόξνπ
(επξώ)
0
400
1.120

Σχόλιο [a42]: ΤΑ ΡΩΤΑ ΤΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΚΑ ΑΦΟΟΥΣΑΝ ΤΟ ΑΡΟΛΥΤΟ
ΞΕΡΟΥΛΗΜΑ, ΤΗ ΣΤΕΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΟ ΚΑΙΕ ΡΕΚΟΥΣΚΑΚΟ ΣΤΟΚΧΕΚΟ ΤΟΥ
(ΚΕΝΤΚΚΟΥ ΚΑΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΤΟΡΚΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΚΟΚΚΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΑΚΓΚΑΛΩΝ ΚΛΡ ΚΛΡ.)
ΤΟ ΟΡΟΚΟ ΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΚ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΑ ΡΟΤΕΚΤΟΑΤΟ ΓΚΑ ΡΑΝΤΑ, ΜΚΑ
ΧΩΑ ΡΟΥ ΟΚ ΚΑΤΟΚΚΟΚ ΤΗΣ ΙΑ ΕΚΝΑΚ ΣΑΝ
ΞΕΝΟΚ ΣΤΗΝ ΚΔΚΑ ΤΗΝ ΡΑΤΚΔΑ ΤΟΥΣ.
ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ Δ’ ΑΡΟΤΕΛΕΛ ΤΟ ΔΕΥΤΕΟ
ΚΑΤΑΡΕΛΤΘ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟ 1)
ΕΞΑΚΛΛΩΝΟΝΤΑΛ ΟΛ ΕΛΛΘΝΕΣ ΡΟΛΛΤΕΣ,
2) ΚΑΤΑΣΤΕΦΕΤΑΛ ΤΕΛΕΛΩΣ Θ ΑΓΟΑ, 3)
ΒΥΚΛΗΕΤΑΛ Θ ΧΩΑ ΣΕ ΑΚΟΜΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΘ ΥΦΕΣΘ 4) ΚΑΛ ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΛ
ΝΑ ΑΥΞΘΚΟΥΝ ΚΑ ΜΕΛΩΚΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΛΟΥ, ΔΘΛΑΔΘ ΣΕ ΛΛΓΟ ΚΑΛΟ
ΚΑ ΧΕΛΑΗΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛ ΜΝΘΜΟΝΛΟ 3,
ΓΛΑΤΛ ΑΥΤΑ ΤΑ ΡΑΟΝΤΑ ΜΕΤΑ ΡΑΛΛ
ΔΕΝ ΚΑ ΕΡΑΚΟΥΝ...
ΕΔΩ ΚΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΩ ΤΟΝ ΣΧΟΛΚΑΣΜΟ
ΜΟΥ ΔΚΟΤΚ ΚΑΤ ΑΧΑΣ ΤΟ ΚΟΚΝΩΝΚΚΑ
ΑΔΚΚΟ ΚΑΚ ΑΝΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΚΚΟ ΤΩΝ
ΜΕΤΩΝ ΡΟΒΑΛΛΕΤΑΚ ΜΑΛΛΟΝ
ΕΡΑΚΩΣ ΑΡΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε.
ΑΛΛΑ ΚΑΚ ΓΚΑΤΚ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΚ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ
ΑΛΛΟ, ΝΑ ΡΕΚΕΓΑΖΕΤΑΚ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ
ΜΑΣ...
ΑΛΣΚΑΝΟΜΑΛ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΟΜΩΣ ΤΘΝ
ΕΛΡΛΔΑ: ΟΤΛ ΜΡΟΕΛ Ο ΛΑΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ
ΝΑ ΑΝΤΛΔΑΣΕΛ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΟ
ΚΟΜΜΑΤΑ, ΧΩΛΣ ΧΩΜΑΤΛΣΜΟΥΣ, ΚΑΛ
ΝΑ ΑΚΥΩΣΕΛ ΤΑ ΑΝΟΜΑ ΑΥΤΑ ΣΧΕΔΛΑ.
ΑΝ ΟΛΟΛ ΟΛ ΕΛΛΘΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΛ ΤΛΣ
ΕΡΟΜΕΝΕΣ ΜΕΕΣ, ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ
ΔΟΜΟΥΣ ΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΛΞΟΥΜΕ ΟΤΛ
ΤΗΑΜΡΑ ΞΕΟΓΛΥΦΟΝΤΑΛ ΟΛΟΛ ΑΥΤΟΛ.
ΔΛΟΤΛ ΔΕ ΜΑΣ ΛΟΓΑΛΑΣΑΝ ΣΑΝ ΛΑΟ
ΚΑΛΑ.
ΑΚΟΜΑ ΚΑΛ ΕΑΝ Θ ΒΟΥΛΘ ΤΕΛΛΚΑ
ΥΡΟΚΥΨΕΛ ΚΑΛ ΨΘΦΛΣΕΛ, ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ
ΜΛΑ ΔΥΝΑΤΘ ΑΝΤΛΔΑΣΘ ΑΡΟ ΤΟ ΛΑΟ ΔΕ
ΚΑ ΝΟΜΛΜΟΡΟΛΘΣΕΛ ΑΥΤΘ ΤΘΝ ΨΘΦΟ
ΚΑΛ ΚΑ ΥΡΑΞΕΛ ΕΛΡΛΔΑ Ο,ΤΛ Ο ΝΟΜΟΣ
ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ ΔΕ ΚΑ ΜΡΟΕΣΕΛ ΝΑ
ΕΦΑΜΟΣΤΕΛ.

6.000
4.000
6.000
8.000
20.000
40.000
Τπεξβάιινλ

24
26
32
36
38
40
45

1.440
1.040
1.920
2.880
7.600
16.000

22.000
26.000
32.000
40.000
60.000
100.000

2.560
3.600
5.520
8.400
16.000
32.000

Γηα ηνπο λένπο ειηθίαο έσο θαη ηξηάληα (30) εηψλ, γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο
άλσ ησλ εμήληα πέληε εηψλ θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο νξίδνληαη
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8, ην αθνξνιφγεην πνζφ νξίδεηαη ζηα
δψδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξψ. Δηδηθά γηα ηνπο παξαπάλσ ζπληαμηνχρνπο
θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, φηαλ ην ζπλνιηθφ ηνπο εηζφδεκα είλαη απφ
δψδεθα ρηιηάδεο (12.0000) επξψ θαη άλσ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη
κε βάζε ηελ αλσηέξσ θιίκαθα πεξηνξίδεηαη ψζηε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ
εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ λα κελ ππνιείπεηαη
ηνπ πνζνχ ησλ 12.000 επξψ.»
3.

Σν πέκπην έσο θαη ην εληέθαην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Σν πνζφ ησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ, πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ,
νξίδεηαη, ζε πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο
ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ηνπ δεινχκελνπ θαη θνξνινγνχκελνπ ζχκθσλα κε ηηο
γεληθέο δηαηάμεηο θαη γηα πνζφ εηζνδήκαηνο κέρξη εμήληα ρηιηάδεο (60.000)
επξψ. Αλ ην πνζφ ησλ πξνζθνκηδφκελσλ απνδείμεσλ δαπαλψλ ηνπ
θνξνινγνπκέλνπ ππνιείπεηαη ηνπ πην πάλσ πνζνχ, ηφηε επί ηεο δηαθνξάο
επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%). Οη δαπάλεο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο κφλνλ
εθφζνλ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ εκπξφζεζκε δήισζε θαη επηκεξίδνληαη κεηαμχ
ησλ ζπδχγσλ αλάινγα κε ην δεινχκελν θαη θνξνινγνχκελν ζχκθσλα κε ηηο
γεληθέο δηαηάμεηο αηνκηθφ εηζφδεκα ηεο εκπξφζεζκεο δήισζήο ηνπο.»

4.

ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. πξνζηίζεληαη
νη ππνπεξηπηψζεηο γγ΄, θαη δδ΄, σο εμήο:
«γγ΄) ηνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην
θνξνινγνχκελν ζε ηακεία αζθάιηζήο ηνπ, εθφζνλ ε θαηαβνιή ηνπο είλαη
ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν, θαζψο θαη ην πνζφ ησλ θαηαβαιιφκελσλ εηζθνξψλ
ζηηο πεξηπηψζεηο πξναηξεηηθήο αζθάιηζήο ηνπ ζε ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε
λφκν.
δδ΄) ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ
θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ. Ωο έμνδα
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζεσξνχληαη νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηαηξνχο,
φισλ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη εμεηάζεηο, θαζψο θαη νη
ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε νδνληηάηξνπο, γηα νδνληνζεξαπεία,
νδνληνπξνζζεηηθή θαη γλαζνρεηξνπξγηθή. ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη
θαη νη δαπάλεο γηα έμνδα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ησλ πξνζψπσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7, ηα νπνία ζπλνηθνχλ κε ηνλ θνξνινγνχκελν θαη
παξνπζηάδνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%)θαη πάλσ απφ λνεηηθή
θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ηεο
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νηθείαο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, πνπ εδξεχεη ζε θάζε λνκφ ή
είλαη ηπθινί πνπ είλαη γξακκέλνη ζην γεληθφ κεηξψν ηπθιψλ, πνπ ηεξείηαη ζηελ
νηθεία λνκαξρία θαη έρνπλ απνθηήζεη εηήζην εηζφδεκα πάλσ απφ έμη ρηιηάδεο
(6.000) επξψ. ηελ πεξίπησζε απηή εθπίπηεη ην πνζφ ησλ εμφδσλ ηαηξηθήο
πεξίζαιςεο πνπ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ εηήζην θαζαξφ πξαγκαηηθφ,
θνξνινγνχκελν κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ή κε εηδηθφ ηξφπν ή απαιιαζζφκελν ή
ηεθκαξηφ εηζφδεκα ησλ πξνζψπσλ απηψλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη
δαπάλεο γηα έμνδα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ησλ ηέθλσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν
7, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαβάιινληαη απφ γνλέα πνπ δελ ζπλνηθεί καδί ηνπο,
ιφγσ δηάδεπμεο κε ηνλ άιιν γνλέα.»
5.

Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο εθαξκφδνληαη γηα δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο
πνπ θαηαβάιινληαη απφ 1.1.2011 θαη κεηά, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ ζχλαςεο
ηνπ δαλείνπ θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ ρνξήγεζεο ηεο πξνθαηαβνιήο».

6.

ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. πξνζηίζεηαη πεξίπησζε
η΄ σο εμήο:
«η΄) Δθφζνλ ην εηήζην δεινχκελν θαη θνξνινγνχκελν αηνκηθφ εηζφδεκα ησλ
πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο ζ΄, ππεξβαίλεη ην
πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξψ, ηφηε γηα ην ηκήκα ηεο δαπάλεο πνπ
αληηζηνηρεί ζην πάλσ απφ ην φξην απηφ ηνπ εηζνδήκαηνο ν ζπληειεζηήο κείσζεο
ηνπ θφξνπ πεξηνξίδεηαη ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%).»

7.

Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«Καη’ εμαίξεζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, κεηψλνπλ ην θφξν ηνπ άιινπ ζπδχγνπ ηα
πνζά ησλ κεηψζεσλ πνπ αθνξνχλ έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο
πεξίζαιςεο ηνπ ελφο ζπδχγνπ θαη ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ ζπλνηθνχλ καδί
ηνπ θαη ηνλ βαξχλνπλ.»

8.

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη γηα εηζνδήκαηα θαη δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 1.1.2011 θαη κεηά.
Άξζξν 28
Αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο – Αλαζηνιή πόζελ έζρεο αθηλήησλ

1.

Σα δχν πξψηα εδάθηα ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16
ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«α) Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο
ηδηνθαηνηθνχκελεο ή κηζζσκέλεο ή ηεο δσξεάλ παξαρσξνχκελεο θχξηαο
θαηνηθίαο νξίδεηαη θιηκαθσηά, γηα ηα νγδφληα (80) πξψηα ηεηξαγσληθά κέηξα
θχξησλ ρψξσλ απηήο, κε ζαξάληα (40) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα ηα
επφκελα απφ νγδφληα έλα (81) κέρξη θαη εθαηφλ είθνζη (120) ηεηξαγσληθά
κέηξα θχξησλ ρψξσλ απηήο, κε εμήληα πέληε (65) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν,
γηα ηα επφκελα απφ εθαηφλ είθνζη έλα (121) κέρξη θαη δηαθφζηα (200)
ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ απηήο, κε εθαηφλ δέθα (110) επξψ ην
ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα ηα δηαθφζηα έλα (201) έσο ηξηαθφζηα (300)
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ηεηξαγσληθά κέηξα θχξησλ ρψξσλ απηήο, κε δηαθφζηα (200) επξψ ην
ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη γηα ηα πιένλ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ θχξησλ ρψξσλ απηήο, κε ηεηξαθφζηα (400) επξψ ην ηεηξαγσληθφ
κέηξν.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ησλ βνεζεηηθψλ
ρψξσλ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο νξίδεηαη πνζφ ζαξάληα (40) επξψ ην ηεηξαγσληθφ
κέηξν.»
2.

Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ
Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«γ) Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο,
νξίδεηαη σο εμήο: αα) γηα ηα απηνθίλεηα κέρξη ρίιηα δηαθφζηα (1.200) θπβηθά
εθαηνζηά ζε ηέζζεξηο ρηιηάδεο (4.000) επξψ, ββ) γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα
ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) θπβηθψλ εθαηνζηψλ πξνζηίζεληαη εμαθφζηα
(600) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά κέρξη ηα δχν ρηιηάδεο (2.000)
θπβηθά εθαηνζηά, γγ) γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000)
θπβηθψλ εθαηνζηψλ πξνζηίζεληαη ελληαθφζηα (900) επξψ αλά εθαηφ (100)
θπβηθά εθαηνζηά θαη κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά θαη δδ) γηα
απηνθίλεηα κεγαιχηεξα απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά
πξνζηίζεληαη ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά.»
3. Ζ ππνπεξίπησζε αα΄ ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16
ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«αα) γηα κεραλνθίλεηα ζθάθε αλνηθηνχ ηχπνπ, ηαρχπινα θαη κε, νιηθνχ
κήθνπο κέρξη πέληε (5) κέηξα, ζην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000)
επξψ, ελψ γηα ηα πάλσ απφ πέληε (5) κέηξα ην πφζν απηφ απμάλεηαη θαηά
δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ ην κέηξν.»
4. Σν πξψην εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο ββ΄ ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ββ) γηα ηζηηνθφξα ή κεραλνθίλεηα ή κηθηά ζθάθε κε ρψξν ελδηαίηεζεο,
νιηθνχ κήθνπο κέρξη θαη επηά (7) κέηξα, δψδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξψ,
πάλσ απφ επηά (7) θαη κέρξη δέθα (10) κέηξα πξνζηίζεληαη ηξεηο ρηιηάδεο
(3.000) επξψ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο, πάλσ απφ δέθα (10) θαη κέρξη
δψδεθα (12) κέηξα πξνζηίζεληαη επηά ρηιηάδεο πεληαθφζηα (7.500) επξψ αλά
επηπιένλ κέηξν κήθνπο, πάλσ απφ δψδεθα (12) θαη κέρξη δεθαπέληε (15)
κέηξα δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο, πάλσ
απφ δεθαπέληε (15) θαη κέρξη δεθανθηψ (18) κέηξα είθνζη δχν ρηιηάδεο
πεληαθφζηα (22.500) επξψ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο, πάλσ απφ δεθανθηψ
(18) θαη κέρξη είθνζη δχν (22) κέηξα ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ αλά
επηπιένλ κέηξν κήθνπο θαη πάλσ απφ είθνζη δχν (22) κέηξα πξνζηίζεληαη
πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο.»
5. Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ
Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«ε) Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, εμσηεξηθήο δεμακελήο θνιχκβεζεο πνπ
πξνθχπηεη γηα ηνλ θχξην ή θάηνρν απηήο, νξίδεηαη, αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα
ηεο, αλά θιίκαθα, ζε εθαηφλ εμήληα (160) επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν κέρξη ηα
εμήληα (60) ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ζε ηξηαθφζηα είθνζη (320) επξψ ην
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ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα επηθάλεηα άλσ ησλ εμήληα (60) ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ.»
6. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3899/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κ.Φ.Δ. αλαζηέιινληαη
κέρξη θαη ηελ 31.12.2013.»
7. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 εθαξκφδνληαη απφ 1.1.2011 θαη κεηά
θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ
17.12.2010.
Άξζξν 29
Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο ζηα θπζηθά πξόζσπα
1. Δπηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ δψδεθα
ρηιηάδσλ (12.000) επξψ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηηο
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2010 έσο θαη 2014 θαη δειψλνληαη κε ηηο δειψζεηο ησλ
αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2011 – 2015.
2. Γηα ηελ επηβνιή ηεο εηζθνξάο, ιακβάλεηαη ππφςε ην εηήζην ζπλνιηθφ θαζαξφ
αηνκηθφ
εηζφδεκα,
πξαγκαηηθφ
ή
ηεθκαξηφ,
θνξνινγνχκελν
ή
απαιιαζζφκελν ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο. Tν
ηεθκαξηφ εηζφδεκα ιακβάλεηαη ππφςε πξηλ απφ ηηο κεηψζεηο ηνπ άξζξνπ 19
ηνπ ΚΦΔ. Δμαηξνχληαη θαη δελ πξνζκεηξψληαη ηα εηζνδήκαηα ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ. Δπίζεο, εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο
εηδηθήο εηζθνξάο νη καθξνρξφληα άλεξγνη πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα
κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ θαζψο θαη φζνη ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο
απφ ηνλ ελ ιφγσ νξγαληζκφ, εθφζνλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο βεβαίσζεο δελ
έρνπλ πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα.
3. Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο, πνπ επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ
εηζφδεκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ππνινγίδεηαη σο εμήο:
α) Γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ δψδεθα ρηιηάδεο έλα (12.001) επξψ
έσο είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ, ε εηδηθή εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί νινθιήξνπ ηνπ πνζνχ.
β) Γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ είθνζη ρηιηάδεο έλα (20.001) επξψ έσο
θαη πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ, ε εηδηθή εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε
ζπληειεζηή δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ.
γ) Γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ πελήληα ρηιηάδεο έλα (50.001) έσο θαη
εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ, ε εηδηθή εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή
ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ.
δ) Γηα ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ εθαηφ ρηιηάδεο έλα (100.001) επξψ θαη
άλσ, ε εηδηθή εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%)
επί νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ.
ε) Γηα ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2,
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ ηεο
Βνπιήο, ησλ Βνπιεπηψλ, ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ ηεο
Κπβέξλεζεο, ησλ Τπνπξγψλ, ησλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη
Τθππνπξγψλ, ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ, ησλ
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Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ
θαη ησλ Γεκάξρσλ, ε εηδηθή εηζθνξά ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή πέληε ηνηο
εθαηφ (5%) επί νινθιήξνπ ηνπ πνζνχ.
Σν πνζφ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο πεξηνξίδεηαη αλαιφγσο, ζε θάζε πεξίπησζε
ψζηε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο
εηδηθήο εηζθνξάο λα κελ ππνιείπεηαη ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο πνπ απνκέλεη
κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο, ε νπνία ππνινγίζηεθε
κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ ζπληειεζηή.
4. α) Ζ εηζθνξά ηνπ παξφληνο βεβαηψλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο
δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε θνξνινγία ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο κε βάζε ηνπο ηίηινπο
βεβαίσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Κ.Φ.Δ.
β) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηζθνξάο εθδίδεηαη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα,
αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ ππφρξεν.
γ) Ζ πξνζεζκία άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο ή ππνβνιήο αίηεζεο γηα δηνηθεηηθή
επίιπζε ηεο δηαθνξάο, θαζψο θαη ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ
αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, δελ αλαζηέιιεη ηε βεβαίσζε θαη ηελ
είζπξαμε ηεο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ
δηαηάμεσλ.
5. α) Ζ εηζθνξά πνπ επηβάιιεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαηαβάιιεηαη ζε έμη (6) ίζεο κεληαίεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε κέρξη ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα
απφ ηε βεβαίσζε ηεο εηζθνξάο θαη ε θαζεκία απφ ηηο επφκελεο κέρξη ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε, αληίζηνηρα. Ζ θάζε δφζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε
ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ, εθηφο ηεο ηειεπηαίαο. ε πεξίπησζε εθάπαμ
θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ, παξέρεηαη έθπησζε πέληε (5%) ηνηο
εθαηφ.
β) Τπφρξενο ζε θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν ζην φλνκα
ηνπ νπνίνπ βεβαηψλεηαη απηή. Γηα ηνπο έγγακνπο, εθφζνλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΦΔ, ε νθεηιή γηα εηζθνξά πνπ
αλαινγνχλ ζηα εηζνδήκαηά ηνπο βεβαηψλεηαη ρσξηζηά θαη ε επζχλε ηεο
θαηαβνιήο βαξχλεη θάζε ζχδπγν. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππφρξενπ, νη
θιεξνλφκνη ηνπ επζχλνληαη γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο, αλάινγα κε ην
πνζνζηφ ηεο θιεξνλνκηθήο ηνπο κεξίδαο.
γ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ε
εηδηθφηεξε δηαδηθαζία γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ θαη θάζε
αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
6. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ εθπίπηεη απφ ηνλ ζπλνιηθφ θφξν πνπ πξνθχπηεη κε
βάζε ηε θνξνινγηθή θιίκαθα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φγδννπ εδαθίνπ
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2238/1994 πεξί απνδείμεσλ, φπσο
ηζρχεη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ
ηξηαθνζίσλ (300) επξψ αλά θνξνινγνχκελν. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη γίλεη
εθθαζάξηζε ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2011 θαη έρεη ζπκςεθηζηεί θφξνο κεγαιχηεξνο απφ ηξηαθφζηα (300) επξψ, ν
επί πιένλ απηφο θφξνο βεβαηψλεηαη κε ηελ εηδηθή εηζθνξά θπζηθψλ
πξνζψπσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
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Άξζξν 30
Έθηαθηε εηζθνξά ζε αληηθεηκεληθέο δαπάλεο
1. Δπηβάιιεηαη έθηαθηε εηζθνξά ζηα πνζά ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ή θαηνρή επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ
ηδησηηθήο ρξήζεο, ζθαθψλ αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο, αεξνζθαθψλ,
ειηθνπηέξσλ θαη αλεκνπηέξσλ θαζψο θαη δεμακελψλ θνιχκβεζεο, φπσο απηά
πξνθχπηνπλ απφ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο
2011.
2. Ζ έθηαθηε εηζθνξά πνπ επηβάιιεηαη ζηα πνζά ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο
δαπάλεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ππνινγίδεηαη αλαιπηηθά σο εμήο:
α) Γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα άλσ ησλ ρηιίσλ ελληαθνζίσλ είθνζη ελλέα (1.929)
θπβηθψλ εθαηνζηψλ, ε έθηαθηε εηζθνξά ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηνπ πνζνχ ηεο
εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο επί ζπληειεζηή πέληε ηνηο εθαηφ (5%).
Απφ ηελ επηβνιή ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο εμαηξνχληαη ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα
ηδησηηθήο ρξήζεο κε παιαηφηεηα άλσ ησλ δέθα (10) εηψλ απφ ην έηνο πξψηεο
θπθινθνξίαο ηνπο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο
ρξήζεο αλαπήξσλ, ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο.
β) Γηα ζθάθε αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο, ε έθηαθηε εηζθνξά ηζνχηαη κε ην
γηλφκελφ ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ηνπ ζθάθνπο επί ζπληειεζηή πέληε ηνηο εθαηφ (5%). Γελ ιακβάλεηαη ππφςε ε δαπάλε γηα ηελ
ακνηβή ηνπ πιεξψκαηνο.
Απφ ηελ επηβνιή ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο εμαηξνχληαη ηα κεραλνθίλεηα ζθάθε
αλνηθηνχ ηχπνπ, ηαρχπινα ή κε, νιηθνχ κήθνπο κέρξη έμη (6) κέηξα.
γ) Γηα αεξνζθάθε, ειηθφπηεξα θαη αλεκφπηεξα, ε έθηαθηε εηζθνξά ηζνχηαη κε
ην γηλφκελφ ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο επί ζπληειεζηή
πέληε ηνηο εθαηφ (5%).
δ) Γηα δεμακελέο θνιχκβεζεο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο, ε έθηαθηε εηζθνξά
ηζνχηαη κε ην γηλφκελφ ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο επί ζπληειεζηή πέληε ηνηο εθαηφ (5%).
Ζ εηζθνξά ηνπ παξφληνο άξζξνπ βεβαηψλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ πξντζηάκελν
ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε θνξνινγία ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ κε βάζε ηνπο ηίηινπο βεβαίσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Κ.Φ.Δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηζθνξάο
εθδίδεηαη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ
ππφρξεν.
3. Ζ πξνζεζκία άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο ή ππνβνιήο αίηεζεο γηα δηνηθεηηθή
επίιπζε ηεο δηαθνξάο, θαζψο θαη ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ
αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, δελ αλαζηέιιεη ηε βεβαίσζε θαη ηελ
είζπξαμε ηεο νθεηιήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο.
4. Ζ εηζθνξά πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο,
βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ4
θαη 5 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο.
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5. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη ηπρφλ
απαηηνχκελεο πξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο θαη ζέκαηα ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο
ησλ δηαηάμεσλ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο.
Άξζξν 31
Δπηβνιή ηέινπο επηηεδεύκαηνο
1. Οη επηηεδεπκαηίεο θαη νη αζθνχληεο ειεπζέξην επάγγεικα, εθφζνλ ηεξνχλ
βηβιία Β΄ ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή εηήζηνπ
ηέινπο επηηεδεχκαηνο, ην νπνίν νξίδεηαη σο εμήο:
α) Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ή ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο
ζε ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο θαη ζε πφιεηο ή ρσξηά κε πιεζπζκφ έσο δηαθφζηεο
ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, ζε ηεηξαθφζηα (400) επξψ εηεζίσο,
β) Γηα επηρεηξήζεηο ή ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε
πφιεηο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, ζε
πεληαθφζηα (500) επξψ εηεζίσο,
Ζ πεξηνρή ηνπ λνκνχ Αηηηθήο ινγίδεηαη σο κηα πφιε θαζψο θαη ην
Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο.
2. ηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο ππνθαηαζηεκάησλ, επηβάιιεηαη επηπιένλ ηέινο
επηηεδεχκαηνο ηξηαθνζίσλ (300) επξψ γηα θάζε ππνθαηάζηεκα.
ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζηε ρξήζε, ην ηέινο
επηηεδεχκαηνο πεξηνξίδεηαη αλάινγα κε ηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο ή ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. Υξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν
ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ ινγίδεηαη σο κήλαο.
3. Δμαηξνχληαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη
γηα ηνπξηζηηθνχο ηφπνπο, νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζε ρσξηά κε πιεζπζκφ
έσο πεληαθφζηνπο (500) θαηνίθνπο θαη ζε λεζηά θάησ απφ ηξεηο ρηιηάδεο εθαηφ
(3.100) θαηνίθνπο.
Δπίζεο εμαηξνχληαη αηνκηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο γηα ηα πξψηα πέληε έηε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο,
απφ ηελ πξψηε έλαξμε εξγαζηψλ, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο αηνκηθψλ
επηρεηξήζεσλ εθφζνλ γηα ηνλ επηηεδεπκαηία ππνιείπνληαη ηξία έηε απφ ην
έηνο ηεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ. Ωο έηνο ζπληαμηνδφηεζεο λνείηαη ην 65ν έηνο
ηεο ειηθίαο.
4. Γηα ηελ ελ γέλεη δηαδηθαζία επηβνιήο θαη βεβαίσζεο ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
(λ.2238/1994)
5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε εηδηθφηεξε δηαδηθαζία
γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
πνπ ππνβάιινληαη θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
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6. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο
επηηεδεπκαηίεο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζθνχλ επηηήδεπκα ή
ειεχζεξν επάγγεικα, αληίζηνηρα, θαηά ηελ 1.1.2011 θαη κεηά.
Άξζξν 32
Απαιιαγή ηόθσλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ - ηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη ζην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ

1.

ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2238/1994 (Α΄ 151), πξνζηίζεηαη εδάθην
πνπ έρεη σο εμήο:
«Ζ απαιιαγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ αίξεηαη φηαλ ηα ηακεία αζθάιηζεο
πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε λφκν ζπζηήλνπλ ελέρπξν ή ζπλάπηνπλ πξάμεηο
(repos – reverse repos) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.
3632/1928 (ΦΔΚ 137Α’) επί ησλ αλσηέξσ ηίηισλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
εμαθνινπζνχλ λα είλαη δηθαηνχρνη ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο
ππφςε ηίηινπο κέρξη ηε ιήμε απηψλ.».

2.

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο
ζπκπιεξψζεθαλ κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, έρνπλ εθαξκνγή γηα
πξάμεηο ζχζηαζεο ελερχξνπ ή γηα πξάμεηο repos – reverse repos πνπ
ζπλάπηνληαη επί νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηηο 21
Ηνπλίνπ 2011 θαη κεηά, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν έθδνζεο ησλ ηίηισλ.

3.

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Οη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 1Β ηνπ
λ.2362/1995, νη δηθαζηηθέο αξρέο, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί θαη
ινηπνί θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, νη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο, ηα λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νη νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ
επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο, ηα επηκειεηήξηα, νη ζπκβνιαηνγξάθνη, νη
ππνζεθνθχιαθεο, νη πξντζηάκελνη ησλ θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ, νη
νηθνλνκηθνί ή θνηλσληθνί ή επαγγεικαηηθνί θνξείο ή νξγαλψζεηο, ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα, νη εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ, νη εηαηξείεο κεζνιάβεζεο ζηε
κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ, ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα
θαη ηα ειιεληθά ηαρπδξνκεία, νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελψζεηο απηψλ, νη
ελψζεηο πξνζψπσλ, θαζψο θαη θάζε άιινο επαγγεικαηηθφο θνξέαο ή
νξγάλσζε, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ θάζε ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία νηθνλνκηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
ελδηαθέξνληνο πνπ ηνπο δεηείηαη, φπσο ακνηβέο, απνδεκηψζεηο, νηθνλνκηθέο
εληζρχζεηο, επηδνηήζεηο, απαηηήζεηο απφ δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο, ζηνηρεία γηα
ηελ παξνρή αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο, ζηνηρεία ινγαξηαζκψλ ελεξγψλ ή
κε, πνπ άλνημαλ ή ρξεζηκνπνηνχληαη ή έθιεηζαλ, ζηνηρεία γηα κεηαθνξέο
πίζησζεο, εκβάζκαηα, άκεζεο ρξεψζεηο, ηξαπεδηθέο επηηαγέο, εηζπξάμεηο
κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαζψο θαη δάλεηα πξνο λνηθνθπξηά θαη
επηρεηξήζεηο, θαη’ εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην επαγγεικαηηθφ θαη ηξαπεδηθφ
απφξξεην, θαζψο θαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα αθίλεηε θαη θηλεηή
πεξηνπζία, ηδίσο αθίλεηα, απηνθίλεηα, αεξνζθάθε, πινία ή ζθάθε αλαςπρήο
θαη ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ αλαγθαίνπ
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ζηηο δηαδηθαζίεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ θφξνπ θαζψο θαη ζηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ δηαζηαπξψζεσλ. Ζ επεμεξγαζία
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηάηαμεο απηήο δελ
πξνυπνζέηεη ελεκέξσζε θαη ζπγθαηάζεζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ηνπ
νπνίνπ ηα δεδνκέλα δηαβηβάδνληαη, νχηε άδεηα ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
θαζνξίδεηαη ην είδνο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, νη
κνξθφηππνη αληαιιαγήο ηνπο, ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο, θαη
θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.»
Άξζξν 33
Φνξνινγία αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δσξεώλ θαη γνληθώλ παξνρώλ
1.

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α΄) αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«2. Δπί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θάζε θπζηθνχ
πξνζψπνπ επηβάιιεηαη θφξνο ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα:
Κιηκάθην
(€)

Φνξνινγηθόο
πληειεζηήο
θαηά Κιηκάθην
%

200.000,00

0

Πνζό
Φόξνπ
θαηά
Κιηκάθην
(€)
0

ύλνιν
Φνξνινγεηέαο
Αμίαο (€)

ύλνιν
Φόξνπ
(€)

200.000,00

0

300.000,00

0,2%

600,00

500.000,00

600,00

100.000,00

0,3%

300,00

600.000,00

900,00

100.000,00

0,6%

600,00

700.000,00

1500,00

100.000,00

0,9%

900,00

800.000,00

2400,00

Τπεξβάιινλ

1%

2. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2011.
3. ην άξζξν 38 ηνπ λ. 3842/2010 (Α΄ 58) πξνζηίζεηαη κεηά ηελ παξάγξαθν 3
λέα παξάγξαθνο 4 σο εμήο, θαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ
αλαξηζκείηαη ζε 5:
«4. Δηδηθά γηα ηα έηε 2010 θαη 2011, ν θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ
αλαινγεί ζηα θπζηθά πξφζσπα, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν βεβαίσζήο ηνπ,
θαηαβάιιεηαη ζε ηξείο (3) ίζεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη
κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ
επφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη ε θαζεκία απφ ηηο επφκελεο,
ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ δεχηεξνπ θαη
ηνπ ηξίηνπ κήλα, αληηζηνίρσο, απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ.»
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4. ην ηέινο ηεο ελφηεηαο Α ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο
θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ θαη θεξδψλ απφ ιαρεία, πνπ
θπξψζεθε κε ην λ. 2961/2001 (A 266΄), πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο εμήο:
«5. Γελ ζεσξνχληαη δσξεέο ή γνληθέο παξνρέο, γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ, νη
δσξεέο ή γνληθέο παξνρέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ ζπληζηψληαη απνθιεηζηηθά
γηα ηελ αγνξά ή αλέγεξζε αθηλήησλ, ε νπνία εμαηξείηαη θαη δελ ππάγεηαη ζηηο
ξπζκίζεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κ.Φ.Δ., κέρξη ηνπ πνζνχ ην
νπνίν εμαηξείηαη απφ απηέο.»
5. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηεο ελφηεηαο Α ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγίαο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ θαη θεξδψλ απφ
ιαρεία πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2961/2001 (Α΄ 266), εθαξκφδνληαη, φπσο
ηξνπνπνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, ζηηο
ππνζέζεηο θνξνινγίαο δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ, ζηηο νπνίεο ε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελληέηαη απφ 17 Γεθεκβξίνπ 2010.
Άξζξν 34
πληειεζηέο ΦΠΑ
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ «Αγαζά θαη Τπεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζε
κεησκέλν ζπληειεζηή (δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 21)» ηνπ Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ν νπνίνο θπξψζεθε κε
ην λφκν 2859/2000 (ΦΔΚ 248 Α), φπσο ηζρχεη, επέξρνληαη νη εμήο
ηξνπνπνηήζεηο:
α) Ζ πεξίπησζε 27 ηνπ Κεθαιαίνπ Α. ΑΓΑΘΑ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«27. Παξαζθεπάζκαηα ιαραληθψλ, θαξπψλ θαη θξνχησλ ή άιισλ κεξψλ
θπηψλ, εθηφο ησλ ρπκψλ (Γ.Κ. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 θαη
2008).»
β) Ζ πεξίπησζε 28 ηνπ Κεθαιαίνπ Α. ΑΓΑΘΑ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«28. Γηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο. Δμαηξνχληαη ηα ζχλζεηα
αιθννινχρα παξαζθεπάζκαηα, άιια απφ εθείλα πνπ γίλνληαη κε βάζε
επψδεηο νπζίεο, ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή πνηψλ
θαζψο θαη ηα έηνηκα ξνθήκαηα θαη παξφκνηα είδε (Γ.Κ. 2101, 2102, 2103,
2104, 2105 θαη ΔΥ 2106).»
γ) H πεξίπησζε 29 ηνπ Κεθαιαίνπ Α. ΑΓΑΘΑ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«29. Νεξά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θπζηθά ή ηερλεηά κεηαιιηθά
λεξά, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο, ή άιισλ γιπθαληηθψλ νχηε αξσκαηηζκέλα,
κε αεξηνχρα (Γ.Κ. ΔΥ 2201).»
δ) Ζ πεξίπησζε 30 ηνπ Κεθαιαίνπ Α. ΑΓΑΘΑ ηνπ Παξαηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ
Κψδηθα Φ.Π.Α. θαηαξγείηαη.
ε) Ζ πεξίπησζε 6 ηνπ Κεθαιαίνπ Β. ΤΠΖΡΔΗΔ θαηαξγείηαη.
ζη) Καηαξγνχληαη ε έλδεημε (Η) πξηλ ηελ πεξίπησζε 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Β.
ΤΠΖΡΔΗΔ, θαζψο θαη ε παξάγξαθνο ΗΗ ζην ηέινο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ θαη
πξνζηίζεηαη λέν Κεθάιαην Γ. ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ, σο εμήο:
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«Γ. ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
1. Αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην παξάξηεκα απηφ ή γηα ηα
νπνία ππάξρεη νπνηαδήπνηε ακθηβνιία σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ πίλαθα
απηφ, ζπλεπεία ηνπ είδνπο, ηνπ πξννξηζκνχ, ηεο ζχλζεζεο ή γηα
νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή Φ.Π.Α.
2. ην παξφλ παξάξηεκα δελ πεξηιακβάλνληαη ηα παξαζθεπαζκέλα κε
βξαζκφ, ςήζηκν, ηεγάληζκα, δέζηακα ή άιιν ηξφπν εδέζκαηα, γεχκαηα ή
πξφρεηξα γεχκαηα ή γεληθφηεξα θαγεηά, ηα νπνία παξαδίδνληαη έηνηκα πξνο
άκεζε θαηαλάισζε ρσξίο θακία πεξαηηέξσ πξνεηνηκαζία, απφ εζηηαηφξηα,
ηαβέξλεο, πηηζαξίεο, νηλνκαγεηξεία, ςεηνπσιεία, ηαρπθαγεία, θαθεηέξηεο θαη
ζπλαθή θαηαζηήκαηα ή ηκήκαηα θαηαζηεκάησλ πνπ παξαζθεπάδνπλ έηνηκα
πξνο άκεζε θαηαλάισζε θαγεηά. Δμαηξνχληαη νη παξαδφζεηο ησλ εηδψλ
απηψλ απφ θπιηθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο εθπαηδεπηηθψλ ή λνζειεπηηθψλ
επηρεηξήζεσλ ή ηδξπκάησλ, ή ηδξπκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο. Οη δηαηάμεηο
απηέο δελ ηζρχνπλ γηα ηα ηππνπνηεκέλα εκπνξεχζηκα είδε δηαηξνθήο,
αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη απηά κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ άκεζα ρσξίο
θακία πεξαηηέξσ πξνεηνηκαζία. Ωο ηππνπνηεκέλα εκπνξεχζηκα είδε
δηαηξνθήο λννχληαη ηα είδε δηαηξνθήο πνπ παξαζθεπάδνληαη γηα επξεία
θαηαλάισζε θαη δηαηίζεληαη ζπζθεπαζκέλα ζηα ζεκεία πψιεζεο, θαζψο θαη
απηά πνπ εκπνξεχνληαη ζε κεγάιεο ζπζθεπαζίεο ή πνζφηεηεο θαη
παξαδίδνληαη ρχκα ή θνκκέλα ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο.»
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ «Αγαζά θαη Τπεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζε
κεησκέλν ζπληειεζηή (δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 21)», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν,
εθαξκφδνληαη απφ 1εο επηεκβξίνπ 2011.
Άξζξν 35
Σέιε θπθινθνξίαο
1.

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2948/2001 (ΦΔΚ 242 Α`),
φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Σα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη ζηα απηνθίλεηα νρήκαηα, κε
ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο
1999/62/ΔΚ σο πξνο ηα βαξέα θνξηεγά νρήκαηα, νξίδνληαη σο εμήο:
Α. Απηνθίλεηα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο.
α) Δπηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα
έσο ηελ 31.10.2010 θαη δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο αλεμαξηήησο ηεο
εκεξνκελίαο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηνλ
θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα απηψλ:
Καηεγνξία

Κπιηλδξηζκφο θηλεηήξα
(θπβ. εθαη.)
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Δηήζηα ηέιε
θπθινθνξίαο
(ζε επξψ)

Α’
Β’
Γ’
Γ’
Δ’
Σ’
Ε’
Ζ’
Θ’
Η’
Κ’

Έσο
301 786 1.072 1.358 1.549 1.739 1.929 2.358 3.001 4.001

300
785
1.071
1.357
1.548
1.738
1.928
2.357
3.000
4.000
θαη άλσ

22
55
120
135
240
265
300
660
880
1.100
1.320

β) Δπηβαηηθά απηνθίλεηα ηαμηλνκνχκελα γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ
1.11.2010 θαη κεηά, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα (γξακκάξηα C02 αλά ρηιηφκεηξν).
Λακβάλνληαη ππφςε νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ηνπ νρήκαηνο, σο εμήο:
ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΚΠΟΜΠΩΝ
ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ
(γξκ. CO2 αλά ρηιηφκεηξν)

ΔΣΖΗΑ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΡΗΟ
EKΠΟΜΠΩΝ CO2 (ζε επξψ)

0 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200
201 - 250
Άλσ ησλ 251

0,00
0,90
1,10
1,70
2,25
2,55
2,80
3,40

Γηα ηα Δ.Η.Υ. ξπκνπιθνχκελα, εκηξπκνπιθνχκελα (ηξνρφζπηηα): 140 επξψ.
ηα αλσηέξσ απηνθίλεηα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο
απηνθίλεηα πνπ εηζάγνληαη απφ ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ ησλ
εκπνξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα κε
βάζε ηνλ α.λ. 89/1967 (ΦΔΚ 132 Α΄). Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηχπνπ
Jeep απηνθίλεηα, αλεμάξηεηα απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο επηβαηηθψλ ή
θνξηεγψλ.
γ) Φνξηεγά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο:
Καηεγνξία

Μηθηφ βάξνο ζε ρηιηφγξακκα

Α΄
Β΄

1.501

Σέιε θπθινθνξίαο
(ζε επξψ)

έσο

1.500

75

-

3.500

105
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Γ΄

3.501

-

10.000

300

Γ΄

10.001

-

20.000

600

Δ΄

20.001

-

30.000

940

Σ΄

30.001

-

40.000

1.320

Ε΄

40.001

θαη
άλσ

1.490

Γηα ηα ξπκνπιθά (ηξάθηνξ): 300 επξψ.
δ) Λεσθνξεία:
Καηεγνξία

Α΄
Β΄
Γ΄

Θέζεηο θαζεκέλσλ

έσο
34 51

33
50
θαη
άλσ

Σέιε θπθινθνξίαο (ζε
επξψ)
210
410
510

ε) Απηνθίλεηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο: 535 επξψ.
ζη) Δηδηθά, ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθψλ
νρεκάησλ πνπ ηεινχλ ζην αλαζηαιηηθφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο
εηζαγσγήο, ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα
απηψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπεξίπησζεο α) ηεο
πεξίπησζεο Α` ηεο παξαγξάθνπ 1.
δ) ηα εθπνηνχκελα απφ ην Γεκφζην ή ηνλ Οξγαληζκφ Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ
Τιηθνχ (Ο.Γ.Γ.Τ.) Α.Δ. επηβαηηθά απηνθίλεηα νρήκαηα, ηα νπνία ηίζεληαη απφ
ηνπο αγνξαζηέο ζε θπθινθνξία, σο ηδησηηθήο ρξήζεο, ηα ηέιε θπθινθνξίαο
ππνινγίδνληαη φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ππνπεξίπησζε.
Πξνθεηκέλνπ γηα πβξηδηθά απηνθίλεηα νρήκαηα θαη πβξηδηθέο δίθπθιεο θαη
ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ, έσο 1.929 θ.εθ., αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο
ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, απηά απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο.
Γηα ηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο άλσ ησλ 1.929 θ.εθ., ηα ηέιε
θπθινθνξίαο πνπ επηβάιινληαη αλαινγνχλ ζην ήκηζπ ησλ ηειψλ ησλ
αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ.
Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ειεθηξνθίλεηα θαη πδξνγφλνπ απηνθίλεηα νρήκαηα θαη
ειεθηξνθίλεηεο θαη πδξνγφλνπ δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο, ηεο πην
πάλσ θαηεγνξίαο, απηά απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο.
ε) Γηα ηα θαηλνπξγή ή κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο
απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα, αζζελνθφξα, λεθξνθφξεο θαη ζσξαθηζκέλα
επηβαηηθά νρήκαηα, επεηδή εμαηξνχληαη απφ ηε κέηξεζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο γηα ηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο
ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα απηψλ.
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ζ) Γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα, κε πξψην
έηνο θπθινθνξίαο ζηελ δηεζλή αγνξά πξηλ απφ ηελ 1.1.2002, αλεμάξηεηα ηνπ
ρξφλνπ ηεο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, επεηδή γηα ηα νρήκαηα
απηά δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή ε κέηξεζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο γηα ηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο
ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ θηλεηήξα απηψλ.
η) Γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο πνπ απνραξαθηεξίδνληαη θαη
ηίζεληαη ζε θπθινθνξία, σο ηδησηηθήο ρξήζεο, σο εκεξνκελία γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο, λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο πξψηεο
ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα.
θ) Γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ είραλ ηαμηλνκεζεί ζηε
Υψξα καο θαη κεηά ηελ δηαγξαθή ηνπο απφ ην Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ επαλαηαμηλνκνχληαη ζηε ρψξα, σο
εκεξνκελία πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο
πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηε ρψξα καο, πξηλ απφ ηελ δηαγξαθή ηνπο.
Β. Απηνθίλεηα νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο.
α) Δπηβαηηθά (κε ή ρσξίο κεηξεηή) πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πξψηε θνξά
ζηελ Διιάδα έσο ηελ 31.10.2010: 290 επξψ.
β) Δπηβαηηθά (κε ή ρσξίο κεηξεηή) ηαμηλνκνχκελα γηα πξψηε θνξά ζηελ
Διιάδα απφ ηελ 1.11.2010 θαη κεηά, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο εθπνκπέο
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (γξακκάξηα C02 αλά ρηιηφκεηξν).
Λακβάλνληαη ππφςε νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ηνπ νρήκαηνο, σο εμήο:
Κιηκάθην εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα
(γξκ. CO2 αλά ρηιηφκεηξν)

Δηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο αλά γξκ.
εθπνκπψλ CO2
(ζε επξψ)

0 - 100
101 - 150
Άλσ ησλ 151

0,00
2,25
2,80

γ) Φνξηεγά απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο:
Καηεγνξία

Μηθηφ βάξνο ζε
ρηιηφγξακκα

Σέιε θπθινθνξίαο (ζε επξψ)

Α΄
Β΄
Γ΄
Γ΄
Δ΄
Σ΄
Ε΄

έσο 3.500
3.501-10.000
10.001-19.000
19.001-26.000
26.001-33.000
33.001-40.000
40.001 θαη άλσ

125
195
340
495
650
925
1.460
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Γηα ηα ξπκνπιθά (ηξάθηνξ): 300 επξψ.
δ) Λεσθνξεία:
Καηεγνξία
ΑΣΗΚΑ

Θέζεηο θαζεκέλσλ θαη νξζίσλ

Α΄
Β΄

Καηεγνξία
ΤΠΔΡΑΣΗΚΑ

έσο
51

50
θαη
άλσ

Θέζεηο θαζεκέλσλ θαη νξζίσλ

Α΄
Β΄

Καηεγνξία
ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ
Α΄
Β΄

έσο
51

50
θαη
άλσ

Θέζεηο θαζεκέλσλ

έσο
41

Σέιε
θπθινθνξίαο
(ζε επξψ)
210
385
Σέιε
θπθινθνξίαο
(ζε επξψ)
215
300
Σέιε
θπθινθνξίαο
(ζε επξψ)

40
θαη
άλσ

430
595

ε) Απηνθίλεηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο: 300 επξψ.
Γ. Γηα ηα αιινδαπά θνξηεγά απηνθίλεηα, γηα θάζε ηαμίδη, εθηφο αλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά απφ ηηο εηδηθέο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο καο κε άιια θξάηε: 100
επξψ.
Γ. Γηα ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλήο άδεηαο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ νρεκάησλ 4
επξψ αλά εκέξα.
Δ. Γηα ηε δνθηκαζηηθή θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ:
α) Γηα κνηνζηθιέηεο: 30 επξψ.
β) Γηα ινηπά νρήκαηα: 150 επξψ.
Σ. Σα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ δίηξνρσλ, ηξίηξνρσλ κνηνπνδειάησλ νξίδνληαη
ζε 12 επξψ.
Ε. Γηα ηα νρήκαηα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηα ηέιε
θπθινθνξίαο, ην εηδηθφ ζήκα ρνξεγείηαη έλαληη πνζνχ 5 επξψ πνπ απνηειεί ην
θφζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζήο ηνπ».
2.

Σα πβξηδηθά επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο
(ΣΑΞΗ), θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα έσο 1.929 θ.εθ., πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ
Διιάδα γηα πξψηε θνξά έσο ηελ 31.10.2010, απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ
θπθινθνξίαο.
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Γηα ηα πβξηδηθά επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο (ΣΑΞΗ),
θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα άλσ ησλ 1.929 θ.εθ., πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ
Διιάδα γηα πξψηε θνξά έσο ηελ 31.10.2010, ηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ
επηβάιινληαη αλαινγνχλ ζην ήκηζπ ησλ ηειψλ ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ
νρεκάησλ.
Γηα ηα πην πάλσ νρήκαηα, αλεμάξηεηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα, πνπ
ηαμηλνκνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1.11.2010 θαη κεηά, ηα
ηέιε θπθινθνξίαο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα, αλάινγα αλ απηά είλαη ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο νρήκαηα.
Σα επηβαηηθά ειεθηξνθίλεηα θαη πδξνγφλνπ απηνθίλεηα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο
ρξήζεο, πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά έσο ηελ
31.10.2010, απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο. Γηα ηα νρήκαηα απηά,
πνπ ηαμηλνκνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1.11.2010 θαη κεηά,
ηα ηέιε θπθινθνξίαο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα, αλάινγα αλ απηά είλαη ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο νρήκαηα.
Οη πβξηδηθέο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο
ρξήζεο, θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα έσο 1.929 θ.εθ., αλεμάξηεηα απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, απαιιάζζνληαη ησλ
ηειψλ θπθινθνξίαο.
Γηα ηηο πβξηδηθέο δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο κνηνζηθιέηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο
ρξήζεο, θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα άλσ ησλ 1.929 θ.εθ., αλεμάξηεηα απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, ηα ηέιε θπθινθνξίαο
πνπ επηβάιινληαη αλαινγνχλ ζην ήκηζπ ησλ ηειψλ ησλ αληίζηνηρσλ
ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ.
Οη επηβαηηθέο ειεθηξνθίλεηεο θαη πδξνγφλνπ δίθπθιεο θαη ηξίθπθιεο
κνηνζηθιέηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία
ηεο πξψηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ
θπθινθνξίαο.
3.

Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ γηα ηα ηέιε
θπθινθνξίαο έηνπο 2012 θαη επνκέλσλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγνληαη νη απαιιαγέο απφ

4.
ηα ηέιε

θπθινθνξίαο γηα ηα νρήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1.
5.

Σν πνζφ ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηεο
παξαγξάθνπ 1, πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο
ηειψλ θπθινθνξίαο έηνπο 2012 θαη επνκέλσλ, απνηειεί ζην ζχλνιφ ηνπ έζνδν
ηνπ Γεκνζίνπ.

6.

Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ παχεη λα ηζρχεη σο πξνο
ηα νρήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 θάζε δηάηαμε λφκνπ πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά
ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξν 36
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2960/2001
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«Δζληθόο Σεισλεηαθόο Κώδηθαο» θαη ηνπ λ. 3899/2010
1.

Οη πεξηπηψζεηο ζ΄, ηγ΄, ηδ΄, ηε΄, ηδ΄ θαη ηε΄ ηνπ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ λ. 2960/2001(ΦΔΚ 265 Α΄) «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο»,
φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
ΔΗΓΟ

«ζ) Πεηξέιαην εμσηεξηθήο
θαχζεο (FUEL OIL –
Μαδνχη)

2710 19 61
2710 19 63
2710 19 65
2710 19 69

ηγ) Τγξαέξηα (LPG) πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη
σο
θαχζηκα θηλεηήξσλ

2711 12 11
έως και
2711 19 00

ηδ) Τγξαέξηα (LPG) θαη
κεζάλην
πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη:
- σο θαχζηκα ζέξκαλζεο θαη
- γηα άιιεο ρξήζεηο εθηφο απφ
απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο
πεξηπηψζεηο ηγ΄ θαη ηε΄
ηε) Τγξαέξηα (LPG) θαη
κεζάλην πνπ πξννξίδνληαη
γηα
βηνκεραληθή,
βηνηερληθή θαη εκπνξηθή
ρξήζε ζε θηλεηήξεο πιελ
ηεο πεξίπησζεο ηγ΄
ηδ) Φπζηθφ αέξην πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη
σο
θαχζηκν ζέξκαλζεο
ηε) Φπζηθφ αέξην πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιιεο
ρξήζεηο εθηφο απφ απηέο
πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο
παξαπάλσ ηζη) θαη ηδ)
πεξηπηψζεηο

2.

ΚΩΓΗΚΟ
.Ο.

2711 12 11
έως και
2711 19 00 και
2711 29 00

2711 12 11
έως και
2711 19 00 και
2711 29 00

2711 11 00 και
2711 21 00
2711 11 00 και
2711 21 00

ΠΟΟ
ΦΟΡΟΤ
Δ ΔΤΡΩ

ΜΟΝΑΓΑ
ΔΠΗΒΟΛΖ

38

1.000
ρηιηφγξακκα

200

1.000
ρηιηφγξακκα

60

1.000
ρηιηφγξακκα

120

1.000
ρηιηφγξακκα

1,5

1,5

Gigajoule
κεηθηή
ζεξκνγφλνο
δχλακε
Gigajoule
κεηθηή
ζεξκνγφλνο
δχλακε»

Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
2960/2001, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«α) Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ δ΄ γηα ην πεηξέιαην
εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θαη ηα΄ γηα ην θσηηζηηθφ πεηξέιαην (θεξνδίλε),
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκα ζέξκαλζεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ
ηελ 15ε Οθησβξίνπ κέρξη θαη ηελ 30ή Απξηιίνπ θάζε έηνπο, ν ζπληειεζηήο ηνπ
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Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) νξίδεηαη ζε εμήληα (60) επξψ ην
ρηιηφιηηξν, κε εμαίξεζε ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θαη ην
θσηηζηηθφ πεηξέιαην πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ
Άξζξνπ 2 παξ. 4 θαη ηνπ Άξζξνπ 101 παξ. 1 ηνπ Ν. 2238/1994 (Α΄ 151). Σα
πξφζσπα απηά, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ ή άιισλ κέζσλ
ζέξκαλζεο, ζα ρξεζηκνπνηνχλ πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL)
θίλεζεο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ Άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 2753/1999 (Α΄ 249) θαη
ηεο παξ. 4 ηνπ Άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3193/2003 (Α΄ 266) δελ εθαξκφδνληαη γηα
ηα παξαπάλσ Ννκηθά Πξφζσπα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο
απηήο.»
3.

Μεηά ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 2960/2001, πξνζηίζεηαη λέα
παξάγξαθνο 9 σο εμήο:
«9. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ
εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ησλ πεξηπηψζεσλ ηδ΄ θαη ηε΄
ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνµηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηµαηηθήο Αιιαγήο πξνζδηνξίδνληαη, ηα ζηνηρεία πνπ
δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο δηαλνµείο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ αξµφδηα ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνµηθψλ, θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα θαη ν ηξφπνο δηαβίβαζήο
ηνπο.».

4.

Σν ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.
2960/2001, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο πνπ ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο α) θαη β), δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν
ηνπ ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (95%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηδηθνχ θφξνπ
θαηαλάισζεο πνπ επηβάιιεηαη ζηε ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο
ησλ ηζηγάξσλ».
Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 2960/2001
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«1. ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ παξφληα θψδηθα,
κεηά απφ αίηεζή ηνπο, παξέρεηαη πίζησζε ηνπ θφξνπ ηνπ παξφληα θψδηθα,
δηάξθεηαο
ηεζζάξσλ
(4)
εβδνκάδσλ,
εθφζνλ
πξφθεηηαη
γηα
βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά πνπ πξννξίδνληαη γηα εκπνξία θαη παξάγνληαη ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή παξάγνληαη θαη πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε – κέιε
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εδαθψλ ησλ
παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ παξφληα θψδηθα».

5.

6.

Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 2960/2001 αλαξηζκείηαη ζε
παξάγξαθν 8 θαη κεηά ηελ παξάγξαθν 6 πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 7, σο
εμήο:
«7. Ο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο πνπ αλαινγεί ζην θπζηθφ αέξην ησλ
πεξηπηψζεσλ ηδ΄ θαη ηε΄, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73, βεβαηψλεηαη θαη
εηζπξάηηεηαη απφ ηελ αξµφδηα αξρή, βάζεη ησλ εθδηδφµελσλ απφ ηνλ
δηαλνµέα ή ηνλ αλαδηαλνµέα θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ επί ησλ νπνίσλ
πξνζδηνξίδνληαη ε µνλάδα κέηξεζεο θαη νη πνζφηεηεο πνπ παξαδίδνληαη, ην
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αξγφηεξν µέρξη ηελ εηθνζηή (20ή) εµέξα ηνπ επφµελνπ µήλα απφ ηελ έθδνζε
ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ.
Με ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο βεβαηψλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη θαηά ηελ ίδηα
ρξνληθή ζηηγµή ν θφξνο πξνζηηζέµελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) θαη θάζε άιιε ζρεηηθή
επηβάξπλζε. Καη’ εμαίξεζε πξνθεηκέλνπ γηα ην θπζηθφ αέξην ν Φ.Π.Α.
ππνινγίδεηαη µε ηνλ νηθείν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή επί ηνπ πνζνχ ηνπ εηδηθνχ
θφξνπ θαηαλάισζεο.»
7.

Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ λ. 2960/2001, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. Ζ είζπξαμε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο γηα ην θπζηθφ αέξην ηεο
πεξίπησζεο ηζη΄, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 αλαζηέιιεηαη έσο ηελ
1.1.2014.»

8.

Μεηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
73 ηνπ λ. 2960/2001 πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:
«Μέρξη 31-12-2013 ν Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο ηνπ πεηξειαίνπ
εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θαζψο θαη ηνπ θσηηζηηθνχ πεηξειαίνπ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκα ζέξκαλζεο, εμηζψλεηαη κε ην νγδφληα ηνηο
εθαηφ (80%) ηνπ ηζρχνληνο ηφηε ζπληειεζηή εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ηνπ
πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο θαη θσηηζηηθνχ πεηξειαίνπ, αληίζηνηρα, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκα θηλεηήξσλ.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ είλαη δπλαηή ε παξνρή επηδφκαηνο
ζέξκαλζεο ζηνπο θαηαλαισηέο πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο ζέξκαλζεο.
Με ηελ ίδηα απφθαζε, θαζνξίδνληαη ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο, ηα θξηηήξηα κε
βάζε ηα νπνία ρνξεγείηαη ην επίδνκα, ηα δηθαηνχρα πξφζσπα, ε αξκφδηα
γηα ηε ρνξήγεζε αξρή, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο, θαζψο
θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο απηήο.»

9.

α) Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ηδ΄ θαη ηε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73
ηνπ λ. 2960/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, ηζρχνπλ απφ 1-9-2011, ελψ νη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ζ΄, ηγ΄, ηδ΄
θαη ηε΄ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ απφ 27-6-2011.
β) Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηζρχνπλ απφ ηελ 27-6-2011.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ
ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ
Άξζξν 37
Ρπζκίζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πξνζιήςεσλ
ζηνπο θξαηηθνύο θνξείο
1. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3833/2010, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«3. Ο δηνξηζκφο ησλ επηηπρφλησλ ζε δηαδηθαζίεο επηινγήο ηαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ θνξέσλ, γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθδνζεί
νξηζηηθνί πίλαθεο απνηειεζκάησλ
κεηά ηελ 1-1-2009, πξαγκαηνπνηείηαη
ζηαδηαθά βάζεη ζεηξάο επηηπρίαο κέρξη ηελ 31-12-2015.»
2. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010, φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 4α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3899/2010, αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο :
«1. Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, ν αξηζκφο
ησλ εηήζησλ πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηνπο
θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 δελ κπνξεί λα είλαη
κεγαιχηεξνο ζπλνιηθά απφ ην ιφγν έλα πξνο πέληε (κία πξφζιεςε αλά πέληε
απνρσξήζεηο), ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ κε εμαίξεζε ην έηνο 2011, γηα ην νπνίν
ν ιφγνο ζα είλαη έλα πξνο δέθα.»
3. To πξψην εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3833/2010, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε θαη αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξ. 4δ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
3899/2010, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«6. Οη εγθξίζεηο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έηνο 2011
πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζε ζρέζε κε ηηο
αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ηνπ έηνπο 2010 θαη θαηά πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%)
θαη’ έηνο γηα ηα έηε έσο θαη ην 2015.
Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί δελ ηζρχνπλ γηα ηηο εγθξίζεηο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ
κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο έξγνπ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ
ζπκβνιαίσλ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη
ηξίηνπο έξγσλ, εθφζνλ ε κηζζνδνζία ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ δελ επηβαξχλεη
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
4. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 3528/2007 (Τπαιιειηθφο Κψδηθαο –
Α΄ 26), αληί ησλ ιέμεσλ «δχν (2) εηψλ» ηίζεληαη νη ιέμεηο «πέληε (5) εηψλ».
5. Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην Γεκφζην, ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηνπο
Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ ηε κείσζε ησλ σξψλ
εξγαζίαο ηνπ κέρξη θαη 50%, κε αλάινγε κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπ, γηα
ρξνληθή δηάξθεηα κέρξη πέληε (5) έηε.
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Με ηελ αίηεζε ηνπ ν ππάιιεινο πξνζδηνξίδεη, εάλ επηζπκεί ηε κείσζε ηεο
εκεξήζηαο απαζρφιεζεο ή ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ.
ε θάζε πεξίπησζε, σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο
ππεξεζίαο γηα θάζε λφκηκε ζπλέπεηα, ππνινγίδεηαη κφλν ν ρξφλνο πξαγκαηηθήο
απαζρφιεζεο.
6. Οη πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 31 θαη 32 ηνπ λ. 3528/2007
(Τπαιιειηθφο Κψδηθαο –Α΄ 26) θαη ην αζπκβίβαζην πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 34 ηνπ ίδηνπ λφκνπ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηνπο ππαιιήινπο πνπ θάλνπλ
ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
7. ην εμήο ηπρφλ πιενλάδνλ πξνζσπηθφ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ
δηθαίνπ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.
3429/2005 (Α΄ 314) εληάζζεηαη ζε πίλαθεο θαηάηαμεο πνπ θαηαξηίδνληαη,
ρσξηζηά γηα θάζε λνκηθφ πξφζσπν απφ ην Α..Δ.Π., κε βάζε αληηθεηκεληθά θαη
αμηνθξαηηθά θξηηήξηα (φπσο ηππηθά πξνζφληα, εκπεηξία, νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, ειηθία, πξνυπεξεζία, εηδηθέο γλψζεηο θ.ιπ.). Με Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαζνξίδνληαη ηα
αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν
εδάθην, ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πίλαθα θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
Σν πξνζσπηθφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο θαηάηαμεο
ζπλερίδεη λα ιακβάλεη γηα 12 κήλεο απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο
πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ απνδνρέο ίζεο κε ην 60% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ.
ε θάζε πεξίπησζε ε θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ
δηαθφπηεηαη, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ ζπλάςεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο
εξγαζηαθή ζρέζε.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαζνξίδνληαη ν θνξέαο πνπ επηβαξχλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ
απνδνρψλ ζην πξνζσπηθφ, ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ απνδνρψλ θαη θάζε άιιε
ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
Απφ ηνπο ελ ιφγσ πίλαθεο θαηάηαμεο, ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ:
α) κπνξεί λα κεηαθέξεηαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο
ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 (Α΄ 234),
εθφζνλ ππάξρνπλ αηηήκαηα ησλ θνξέσλ απηψλ γηα πιήξσζε ζέζεσλ ηαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ζε πνζνζηφ 10% ησλ εηήζησλ πξνζιήςεσλ, κε βάζε ηα
απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010.
β) επηιέγεηαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πνζνζηφ 30% επί
ηνπ ζπλφινπ ησλ εθάζηνηε ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη γηα απαζρφιεζε
πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
γ) πξνεγείηαη έλαληη φισλ ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ γηα ηελ επηινγή ππνςεθίσλ
γηα κεξηθή απαζρφιεζε, ζχκθσλα κε ην λ. 3250/2004, εθφζνλ ππνβάιεη
αίηεζε.
δ) κπνξεί θαη’ εμαίξεζε λα απνρσξήζεη κε εζεινπζία έμνδν κε βάζε εηδηθφ
πξφγξακκα εζεινπζίαο εμφδνπ.
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8. ην πξψην εδάθην κεηά ηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ
λ.3839/2010 δηαγξάθνληαη απφ ηφηε πνπ ίζρπζε ν λ.3839/2010 νη ιέμεηο «θαη
πάλησο φρη πέξαλ ηνπ ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο».
Άξζξν 38
Γεκνζηνλνκηθέο ξπζκίζεηο
1.

Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.
3205/2003 (Α΄ 297), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3833/2010 (Α΄ 40), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
« Οη θαηά ηα σο άλσ ψξεο απνγεπκαηηλήο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλνπλ ηηο είθνζη (20) ψξεο κεληαίσο αλά ππάιιειν.».

2.

α) Καζηεξψλεηαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο αλεξγίαο. Ζ εηζθνξά απηή ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%)
επί ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ θαη πξφζζεησλ ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ
φισλ ησλ κηζζνδνηνχκελσλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α.,
θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ φισλ αλεμαηξέησο ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ
θαη Οξγαληζκψλ θαη ησλ Ν.Π.Η.Γ..
β) Καζηεξψλεηαη εηδηθή εηζθνξά, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ, ππέξ ηνπ
Σακείνπ Πξφλνηαο ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ. Ζ εηζθνξά απηή ππνινγίδεηαη
ζε πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ θαη πξφζζεησλ
ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ππαιιήισλ ηνπ Σακείνπ.
Σ

3.
ν άξζξν 1 ηνπ λ.δ. 391/1969 (Α΄ 281) θαηαξγείηαη.
4.

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηα άξζξα 259 θαη 260 ηνπ
λ. 3852/2010 Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ (ΚΑΠ) ησλ Γήκσλ θαη
Πεξηθεξεηψλ πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη θαη’ έηνο ην πνζφ ησλ πέληε δηζεθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ
εθαηνκκπξίσλ (5.200.000.000) επξψ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ΄
ΡΤΘΜΙΔΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ
ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012 – 2015
Άξζξν 39
Πξνϋπνζέζεηο επηδόηεζεο θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε αλέξγσλ
1. Σν άξζξν 5 ηνπ λ. 1545/1985 (ΦΔΚ 91 Α) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. Πξνυπνζέζεηο πξψηεο επηδφηεζεο
1. Ο αζθαιηζκέλνο άλεξγνο πνπ επηδνηείηαη γηα πξψηε θνξά, εθηφο απφ ηηο
θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, πξέπεη λα έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη θαη αλά νγδφληα εκεξνκίζζηα θαη’ έηνο, ζηα ακέζσο
πξνεγνχκελα απφ ηελ έλαξμε ηεο επηδφηεζεο ηξία έηε.
2. Ο αζθαιηζκέλνο άλεξγνο πνπ επηδνηείηαη γηα πξψηε θνξά δηθαηνχηαη
επίδνκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κέζα ζηα ηειεπηαία
δχν έηε πξηλ απφ ηε ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο ηνπιάρηζηνλ δηαθφζηα
εκεξνκίζζηα, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ηα εκεξνκίζζηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ
κελψλ. Ο σο άλσ αζθαιηζκέλνο άλεξγνο πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη
θαη αλά νγδφληα εκεξνκίζζηα θαη’ έηνο, ζηα ακέζσο πξνεγνχκελα απφ ηελ
έλαξμε ηεο επηδφηεζεο ηξία έηε.».
2. ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1545/1985 φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη
ηειεπηαίν εδάθην σο εμήο: «Δπηπιένλ απαηηείηαη λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη
ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ πελήληα εκεξνκίζζηα απφ ηε ιήμε ηεο ακέζσο
πξνεγνχκελεο επηδφηεζήο ηνπ έσο θαη ηελ εκεξνκελία ιχζεο ηεο εξγαζηαθήο
ζρέζεο κε βάζε ηελ νπνία αηηείηαη λέα επηδφηεζε.».
3. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.δ. 2961/1954 (Α΄197) φπσο ηζρχεη,
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «5. Λφγσ ησλ ενξηψλ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ
παξέρεηαη θάζε ρξφλν ζηνπο επηδνηνχκελνπο αλέξγνπο νηθνλνκηθή ελίζρπζε
σο εμήο:
α. Γηα ηηο ενξηέο ηνπ Πάζρα ίζε κε ην κηζφ ηνπ κεληαίνπ πνζνχ ηνπ
επηδφκαηνο αλεξγίαο, εθφζνλ έρνπλ επηδνηεζεί γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 30 Απξηιίνπ. Αλ νη επηδνηνχκελνη έρνπλ
ζπκπιεξψζεη δηάξθεηα επηδφηεζεο κηθξφηεξε απφ απηήλ πνπ θαζνξίδεηαη πην
πάλσ, δηθαηνχληαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ίζε κε ηξία εκεξήζηα επηδφκαηα
αλεξγίαο γηα θάζε κήλα επηδφηεζεο.
β. Γηα ηηο ενξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ίζε κε ην πνζφ ηνπ κεληαίνπ επηδφκαηνο
αλεξγίαο, εθφζνλ έρνπλ επηδνηεζεί γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 Μαΐνπ
κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ. Αλ νη επηδνηνχκελνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη δηάξθεηα
επηδφηεζεο κηθξφηεξε απφ απηήλ πνπ θαζνξίδεηαη πην πάλσ, δηθαηνχληαη
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νηθνλνκηθή ελίζρπζε ίζε κε ηξία εκεξήζηα επηδφκαηα αλεξγίαο γηα θάζε κήλα
επηδφηεζεο.».
4. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νξίδεηαη ε
1ε Ηνπιίνπ 2012.
Άξζξν 40
Μεηαηξνπή ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζε ζύκβαζε
εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ
χκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη φξν γηα πξφσξε
θαηαγγειία ηεο κε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ηελ
απνδεκίσζε απφιπζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.2112/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 74 παξ. 2 θαη 3
ηνπ Ν.3863/2010, κεηαηξέπεηαη απηνδηθαίσο ζε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ
ρξφλνπ θαηά ηελ θαηαγγειία.

Άξζξν 41
Ρπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ
Σν άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 180/2004, ην νπνίν είρε ηξνπνπνηήζεη ην άξζξν 5 ηνπ
Π.Γ. 81/2003 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Ζ ρσξίο πεξηνξηζκφ αλαλέσζε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ
είλαη επηηξεπηή, αλ δηθαηνινγείηαη απφ έλαλ αληηθεηκεληθφ ιφγν. Αληηθεηκεληθφο
ιφγνο πθίζηαηαη ηδίσο:
Αλ δηθαηνινγείηαη απφ ηε κνξθή ή ην είδνο ή ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξγνδφηε ή
ηεο επηρείξεζεο, ή απφ εηδηθνχο ιφγνπο ή αλάγθεο, εθφζνλ ηα ζηνηρεία απηά
πξνθχπηνπλ ακέζσο ή εκκέζσο απφ ηελ νηθεία ζχκβαζε, φπσο ε πξνζσξηλή
αλαπιήξσζε κηζζσηνχ, ε εθηέιεζε εξγαζηψλ παξνδηθνχ ραξαθηήξα, ε
πξνζσξηλή ζψξεπζε εξγαζίαο, ή ε νξηζκέλε δηάξθεηα βξίζθεηαη ζε
ζπλάξηεζε κε εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε, ή γίλεηαη κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε
κεηάβαζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε ζπλαθή απαζρφιεζε, ή γίλεηαη γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο ή ζπλδέεηαη κε
ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ή αλαθέξεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ
αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ αεξνδξνκίνπ εδάθνπο θαη πηήζεο.
2. ε θάζε πεξίπησζε, νη ιφγνη νη νπνίνη δηθαηνινγνχλ ηελ αλαλέσζε ηεο
ζχκβαζεο ή ζρέζεο εξγαζίαο νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή ζπκθσλία ησλ κεξψλ, ε νπνία ζπλάπηεηαη
εγγξάθσο, ή λα πξνθχπηνπλ επζέσο απφ απηήλ.
Αληίγξαθν ηεο ζπκθσλίαο απηήο πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδφκελν
ακειιεηί κεηά ηελ έλαξμε ηεο πξνζθνξάο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ο έγγξαθνο
ηχπνο ηεο αλσηέξσ ζπκθσλίαο δελ είλαη απαξαίηεηνο, φηαλ ε αλαλέσζε ηεο
ζχκβαζεο ή ζρέζεο εξγαζίαο έρεη εληειψο επθαηξηαθφ ραξαθηήξα θαη δελ έρεη
δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ.
3. ε πεξίπησζε κε ζπλδξνκήο αληηθεηκεληθνχ ιφγνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο θαη εθφζνλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ
δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ ή ζρέζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ππεξβαίλεη
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ζπλνιηθά ηα ηξία (3) έηε, ηεθκαίξεηαη φηη κε απηέο επηδηψθεηαη ε θάιπςε
πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο κε ζπλέπεηα
ηε κεηαηξνπή απηψλ ζε ζπκβάζεηο ή ζρέζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Αλ
ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ εηψλ ν αξηζκφο ησλ αλαλεψζεσλ ησλ,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δηαδνρηθψλ
ζπκβάζεσλ ή ζρέζεσλ εξγαζίαο ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3) ηεθκαίξεηαη φηη κε
απηέο επηδηψθεηαη ε θάιπςε πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ή
εθκεηάιιεπζεο κε ζπλέπεηα ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ ζε
ζπκβάζεηο ή ζρέζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ.
Σν βάξνο ηεο αληαπφδεημεο ζε θάζε πεξίπησζε θέξεη ν εξγνδφηεο.
4. "Γηαδνρηθέο" ζεσξνχληαη νη ζπκβάζεηο ή ζρέζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ πνπ θαηαξηίδνληαη κεηαμχ ηνπ ίδηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ ίδηνπ
εξγαδφκελνπ, κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο φξνπο εξγαζίαο θαη δελ
κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπο ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ζαξάληα πέληε (45)
εκεξψλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη κε εξγάζηκεο εκέξεο.
Πξνθεηκέλνπ πεξί νκίινπ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ ζηελ έλλνηα ηνπ φξνπ "ίδηνπ εξγνδφηε" πεξηιακβάλνληαη θαη νη
επηρεηξήζεηο ηνπ Οκίινπ.
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζε ζπκβάζεηο ή
αλαλεψζεηο ζπκβάζεσλ ή ζρέζεηο εξγαζίαο πνπ ζπλάπηνληαη κεηά ηελ ζέζε
ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.»
Άξζξν 42
Γηεπζέηεζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο
Σν άξζξν 41 ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΚ101 Α`), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν 3ηνπ λ. 2639/1998 (ΦΔΚ 205 Α`), ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.
2874/2000 (ΦΔΚ 286 Α`) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3385/2005
(ΦΔΚ 210 Α`), θαη θαηφπηλ κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3846 / 2010 ( ΦΔΚ Α΄ 66)
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«1. α. ε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ζπκβαηηθφ σξάξην εξγαζίαο
έσο ζαξάληα (40) σξψλ εβδνκαδηαίσο, επηηξέπεηαη γηα κία ρξνληθή πεξίνδν
(πεξίνδνο απμεκέλεο απαζρφιεζεο) ν εξγαδφκελνο λα απαζρνιείηαη δχν (2)
ψξεο ηελ εκέξα επηπιένλ ησλ νθηψ (8) σξψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη
επηπιένλ ησλ ζαξάληα (40) (ή ηνπ κηθξφηεξνπ ζπκβαηηθνχ σξαξίνπ) ψξεο
εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα αθαηξνχληαη απφ ηηο ψξεο εξγαζίαο κηαο άιιεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ (πεξίνδνο κεησκέλεο απαζρφιεζεο). Αληί ηεο παξαπάλσ
κεηψζεσο ησλ σξψλ εξγαζίαο, επηηξέπεηαη λα ρνξεγείηαη ζηνλ εξγαδφκελν
αλάινγε εκεξήζηα αλάπαπζε (ξεπφ) ή ζπλδπαζκφο κεησκέλσλ σξψλ
εξγαζίαο θαη εκεξψλ αλαπαχζεσο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πεξηφδσλ
απμεκέλεο θαη κεησκέλεο απαζρφιεζεο δελ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηνπο έμη (6)
κήλεο ζε δηάζηεκα 12 κελψλ (πεξίνδνο αλαθνξάο).
β. Ο εξγαδφκελνο έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ παξνρή ηεο επηπιένλ απηήο
εξγαζίαο, αλ δελ είλαη ζε ζέζε λα ηελ εθηειέζεη θαη ε άξλεζε ηνπ δελ είλαη
αληίζεηε κε ηελ θαιή πίζηε. Απηή ε άξλεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ λα παξάζρεη ηελ
επηπιένλ εξγαζία δελ ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπ.
γ. Οη θείκελεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο γηα ην ρξφλν ππνρξεσηηθήο
αλάπαπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ πιήξε εθαξκνγή θαη θαηά ηελ πεξίνδν
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ηεο απμεκέλεο απαζρφιεζεο. Καηά ηε δηεπζέηεζε ν κέζνο φξνο ησλ σξψλ
εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ εμακήλνπ (πεξίνδνο αλαθνξάο),
ζηηο νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ψξεο ηεο ππεξεξγαζίαο θαη ησλ λφκηκσλ
ππεξσξηψλ ηεο πεξηφδνπ κεησκέλεο απαζρφιεζεο, παξακέλεη ζηηο ζαξάληα
(40) ψξεο ή, εάλ εθαξκφδεηαη κηθξφηεξν ζπκβαηηθφ σξάξην, παξακέλεη ζηνλ
αξηζκφ σξψλ ηνπ κηθξφηεξνπ απηνχ σξαξίνπ. Οη ψξεο εξγαζίαο αλά
εβδνκάδα δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηηο 48 ψξεο, θαηά κέζν φξν, ζε
πεξίνδν 6 κελψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ σξψλ
ππεξεξγαζίαο θαη λνκίκσλ ππεξσξηψλ .
2. α. ε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ζπκβαηηθφ σξάξην εξγαζίαο
έσο ζαξάληα (40) σξψλ εβδνκαδηαίσο, επηηξέπεηαη, αληί ηεο θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηεπζέηεζεο, λα ζπκθσλείηαη, ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6, φηη κέρξη δηαθφζηεο πελήληα έμη (256) ψξεο
εξγαζίαο απφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν απαζρφιεζεο εληφο ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ
έηνπο, θαηαλέκνληαη κε απμεκέλν αξηζκφ σξψλ ζε νξηζκέλεο ρξνληθέο
πεξηφδνπο, πνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο ηξηάληα δχν (32) εβδνκάδεο
εηεζίσο θαη κε αληηζηνίρσο κεησκέλν αξηζκφ σξψλ θαηά ην ινηπφ δηάζηεκα
ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.
β. Ο εξγαδφκελνο έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ παξνρή ηεο επηπιένλ απηήο
εξγαζίαο, αλ δελ είλαη ζε ζέζε λα ηελ εθηειέζεη θαη ε άξλεζε ηνπ δελ είλαη
αληίζεηε κε ηελ θαιή πίζηε. Απηή ε άξλεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ λα παξάζρεη ηελ
επηπιένλ εξγαζία δελ ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπ.
γ. Οη θείκελεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο γηα ην ρξφλν ππνρξεσηηθήο
αλάπαπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
απμεκέλεο απαζρφιεζεο. Καηά ηε δηεπζέηεζε ν κέζνο φξνο ησλ σξψλ
εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο
(πεξίνδνο αλαθνξάο), ζηηο νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ψξεο ηεο
ππεξεξγαζίαο θαη ησλ λφκηκσλ ππεξσξηψλ ηεο πεξηφδνπ κεησκέλεο
απαζρφιεζεο, παξακέλεη ζηηο ζαξάληα (40) ψξεο ή, εάλ εθαξκφδεηαη
κηθξφηεξν ζπκβαηηθφ σξάξην, παξακέλεη ζηνλ αξηζκφ σξψλ ηνπ κηθξφηεξνπ
απηνχ σξαξίνπ, ελψ κε ζπλππνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ σξψλ ππεξεξγαζίαο
θαη λνκίκσλ ππεξσξηψλ, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα νθηψ (48)
ψξεο .
3. Καηά ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
επηηξέπεηαη λα ρνξεγείηαη ζηνλ εξγαδφκελν, αληί κεηψζεσο ησλ σξψλ
εξγαζίαο, πξνο αληηζηάζκηζε ησλ πξφζζεησλ σξψλ πνπ εξγάζζεθε θαηά ηελ
πεξίνδν απμεκέλνπ σξαξίνπ, αλάινγε εκεξήζηα αλάπαπζε (ξεπφ) ή αλάινγε
πξνζαχμεζε ηεο εηήζηαο άδεηαο κε απνδνρέο ή ζπλδπαζκφο κεησκέλσλ
σξψλ θαη εκεξψλ αλαπαχζεσο ή εκεξψλ αδείαο.
4. Ζ θαηαβαιιφκελε ακνηβή θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηεπζέηεζεο ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 είλαη ίζε κε ηελ ακνηβή γηα εξγαζία ζαξάληα (40) σξψλ
εβδνκαδηαίσο, εθφζνλ ζηελ επηρείξεζε ηζρχεη εβδνκαδηαίν σξάξην ζαξάληα
(40) σξψλ. Αλ ζηελ επηρείξεζε ηζρχεη εβδνκαδηαίν σξάξην κηθξφηεξν ησλ
ζαξάληα (40) σξψλ, ε θαηαβαιιφκελε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο
δηεπζέηεζεο ακνηβή είλαη ίζε κε ηελ ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην
εβδνκαδηαίν απηφ σξάξην.
5. α. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο απμεκέλεο απαζρφιεζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη
2, ε εκεξήζηα απαζρφιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη
ηηο δέθα (10) ψξεο. ηηο ππεξβάζεηο ηνπ λφκηκνπ εκεξήζηνπ σξαξίνπ κέρξη ην
αλψηαην φξην ησλ δέθα (10) σξψλ, θαζψο θαη ζηηο ππεξβάζεηο ησλ ζαξάληα
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(40) σξψλ εβδνκαδηαίσο δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
3385/2005 (ΦΔΚ 210 Α`), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ
παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ 115 Α΄).
β. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο κεησκέλεο απαζρφιεζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2,
ε ππέξβαζε ηνπ ζπκθσλεζέληνο κεησκέλνπ εβδνκαδηαίνπ σξαξίνπ, ε νπνία
επηηξέπεηαη θαη` εμαίξεζε, ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3385/2005 (ΦΔΚ 210 Α`), φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη
ηζρχεη κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ 115 Α΄).
6. Ζ δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 θαζνξίδεηαη
κε επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή ζπκθσλία ηνπ εξγνδφηε
κε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ζηελ επηρείξεζε πνπ αθνξά ηα κέιε ηεο ή
ζπκθσλία ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ή ζπκθσλία
ηνπ εξγνδφηε θαη έλσζεο πξνζψπσλ.
Ζ έλσζε πξνζψπσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην κπνξεί λα
ζπζηαζεί απφ ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπιάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηελ επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί πάλσ απφ είθνζη (20) εξγαδνκέλνπο θαη
δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) εθφζνλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηελ επηρείξεζε είλαη θαη’ αλψηαην αξηζκφ είθνζη (20) εξγαδφκελνη. Καηά ηα
ινηπά εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ γγ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ λ. 1264/1982(Α 79).
7. Με επηρεηξεζηαθέο θαη θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο κπνξεί λα
θαζνξίδεηαη άιιν ζχζηεκα δηεπζέηεζεο ρξφλνπ εξγαζίαο, αλάινγα κε ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιάδνπ ή ηεο επηρείξεζεο.
8. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηδίσο εμαηηίαο παξαίηεζεο ή απφιπζεο ηνπ
εξγαδνκέλνπ, δελ εθαξκφδεηαη ή δελ νινθιεξψλεηαη ε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ
εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, έρνπλ πιήξε εθαξκνγή φιεο νη
πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππέξβαζεο ηνπ
εκεξήζηνπ θαη εβδνκαδηαίνπ σξαξίνπ εξγαζίαο.
9. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα: α) επνρηαθέο
επηρεηξήζεηο θαη β) εξγαδνκέλνπο κε ζχκβαζε εξγαζίαο δηάξθεηαο κηθξφηεξεο
ηνπ ελφο (1) έηνπο.
10. Οη επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο ηεο παξ. 6
θαηαηίζεληαη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5
ηνπ λ. 1876/1990 .
11. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγνληαη νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο
ηνπ λ. 2602/1998 (ΦΔΚ 83 Α`) ή άιισλ εηδηθψλ λφκσλ, πνπ απνζθνπνχλ
ζηελ εμπγίαλζε θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.»
Άξζξν 43
πκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ λέσλ, ειηθίαο 18 έσο 25 εηώλ,
γηα απόθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο
1. Νένη, ειηθίαο απφ 18 έσο 25 εηψλ, είλαη δπλαηφλ λα ζπλάπηνπλ κε
εξγνδφηεο, ζπκβάζεηο εξγαζίαο γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο,
δηάξθεηαο κέρξη 24 κήλεο θαη κε απνδνρέο κηθξφηεξεο έσο είθνζη ηνηο εθαηφ
(20%) απφ ηηο πξνβιεπφκελεο γηα λενπξνζιακβαλφκελν, ρσξίο
πξνυπεξεζία ηεο εηδηθφηεηά ηνπο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ νηθεία ζπιινγηθή
ζχκβαζε εξγαζίαο (νκνηνεπαγγεικαηηθή, θιαδηθή, επηρεηξεζηαθή ή εζληθή
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γεληθή) θαη αζθαιίδνληαη ζηνπο θιάδνπο ζχληαμεο, αζζελείαο ζε είδνο θαη
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ νη δε ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο απνδίδνληαη ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ απφ ηνλ εξγνδφηε.
2. Γηα ην ζθνπφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη δπλαηφλ λα
ζπλάπηνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ζηνλ ίδην ή άιιν
εξγνδφηε, κέζα ζε δηάζηεκα 24 κελψλ απφ ηε ζχλαςε ηεο πξψηεο ζχκβαζεο
απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. Οη ζπκβάζεηο εξγαζίαο γηα ηελ
απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο γλσζηνπνηνχληαη ακειιεηί ή ην
αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο ηεο ζχκβαζεο εκέξα ζηνλ Οξγαληζκφ
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) θαη ζην ψκα Δπηζεσξεηψλ
Δξγαζίαο (ΔΠΔ) ηεο έδξαο ηνπ εξγνδφηε.
3. Οη λένη πνπ ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1
πξνζιακβάλνληαη πιένλ ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ πνπ νη εξγνδφηεο
απαζρνινχλ.
4. Οη εξγνδφηεο πνπ ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1
ππνρξενχληαη λα κελ έρνπλ πξνβεί θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο πξηλ απφ
ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζε κείσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχλ, αιιά νχηε λα πξνβνχλ ζε κείσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1.
5. ηελ πεξίπησζε
εξγνδνηψλ επνρηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζπλάπηνπλ
ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1, ππνρξενχληαη λα κελ έρνπλ πξνβεί
ζε κείσζε ηνπ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχλ ζε ζρέζε κε ηνλ
αληίζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αιιά νχηε λα πξνβνχλ ζε κείσζε
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1.
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο δχλαληαη
λα θαζνξίδνληαη ηπρφλ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξν 44
Λνηπέο αζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο
1. Οη ζπληάμεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ βνεζεκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη
απφ ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (ΝΑΣ), φπσο είραλ δηακνξθσζεί ηελ 3112-2010, κεηψλνληαη απφ 1-1-2011 θαηά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%).
Απφ ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, νη θαηαβαιιφκελεο ζπληάμεηο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ βνεζεκάησλ ηνπ ΝΑΣ, αλαπξνζαξκφδνληαη
κφλν κε δηάηαμε εηδηθνχ λφκνπ, θαηαξγνπκέλεο θάζε γεληθήο ή εηδηθήο
δηάηαμεο λφκνπ ή θαλνληζηηθήο πξάμεο, κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε
αλαπξνζαξκνγή ή ε αχμεζε ζχληαμεο ή βνεζήκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ
ην ΝΑΣ.
2. πληζηάηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ)
Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Αλεξγίαο ππέξ ησλ Απηνηειψο θαη Αλεμαξηήησο
Απαζρνινπκέλσλ κε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή απηνηέιεηα. θνπφο ηνπ
ινγαξηαζκνχ είλαη ε ρνξήγεζε βνεζήκαηνο ζε πεξηπηψζεηο απνδεδεηγκέλεο
δηαθνπήο ηνπ επαγγέικαηνο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ
κελψλ. Απφ 01-08-2011 ζεζπίδεηαη κεληαία εηζθνξά πνζνχ χςνπο 10,00
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επξψ πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο – απηνηειψο θαη
αλεμάξηεηα απαζρνινχκελνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ ΟΑΔΔ, ΔΣΑΑ,
ΔΣΑΠ-ΜΜΔ ππέξ ηνπ θιάδνπ απηνχ. Ζ εηζθνξά ζπλβεβαηψλεηαη θαη
ζπλεηζπξάηηεηαη απφ ηα νηθεία ηακεία κε ηηο ινηπέο εηζθνξέο θαη απνδίδεηαη
ζηνλ ΟΑΔΓ κέρξη ην ηέινο ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ην κήλα πνπ
θαηαβάιιεηαη . Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο κεηά γλψκε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ αξκνδίσλ
Οξγαληζκψλ θαη γλψκε ηνπ ΚΑ ζεζπίδεηαη θάζε αλαγθαία ξχζκηζε γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ παξφληνο.
3. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 258/2005 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Απφ 01-01-2013 ζεζπίδεηαη εηζθνξά ππέξ ΟΑΔΔ αλά θιάδν επηρείξεζεο
σο πνζνζηφ επί ησλ εηεζίσλ εζφδσλ (ηδίξνπ ) ηεο επηρείξεζεο. Σν πνζνζηφ
εηζθνξάο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ , Δξγαζίαο
θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ εηδηθή νηθνλνκηθή κειέηε ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ θαη γλψκε ηνπ ΚΑ.»
4. α) ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2458/1997 (ΦΔΚ 15 Α)πξνζηίζεηαη
εδάθην σο εμήο:
«Απφ ηηο παξαπάλσ αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο νη πέληε πξψηεο είλαη
ππνρξεσηηθέο θαη νη ππφινηπεο πξναηξεηηθέο».
β) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2458/1997 (ΦΔΚ 15 Α)
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«2. Οη αζθαιηζκέλνη θαηαηάζζνληαη ζηελ 1ε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία θαη
κεηαηάζζνληαη ζηηο επφκελεο θαη κέρξη ηελ 5ε ππνρξεσηηθή θαηεγνξία αλά
ηξηεηία, κε εμαίξεζε ηε κεηάηαμε απφ ηελ 1ε ζηε 2ε ππνρξεσηηθή θαηεγνξία, ε
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ πέληε έηε αζθάιηζεο.
Οη αζθαιηζκέλνη κε αίηεζή ηνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε ζηνλ
Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλψηεξε
αζθαιηζηηθή θαηεγνξία απφ απηή πνπ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαηά ηα
αλσηέξσ ή ,εθφζνλ βξίζθνληαη ζε αλψηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία, λα
επηιέμνπλ θαηψηεξε. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε θαηαηάζζνληαη ζηελ
αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα ππάγνληαη ππνρξεσηηθά, εάλ δελ είραλ
επηιέμεη αλψηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία.
ε θάζε πεξίπησζε ε κεηάηαμε απφ θαηεγνξία ζε θαηεγνξία γίλεηαη απφ ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο σο άλσ
πεληαεηίαο ή ηξηεηίαο ή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα αιιαγή αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο.
Ο ρξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ Κιάδν Πξφζζεηεο Αζθάιηζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη
γηα ηελ θαηάηαμε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηηο αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ
Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ.
Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, ε κεηάηαμε ησλ αζθαιηζκέλσλ
γίλεηαη, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ νξηδνκέλσλ ζην πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ, ζηελ ακέζσο επφκελε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία, κε
ππνινγηδνκέλσλ ηπρφλ πιενλαδφλησλ εηψλ αζθάιηζεο ζε θάζε αζθαιηζηηθή
θαηεγνξία».
γ) Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2458/1997, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν ηζρχεη 01-01-2012.
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5. ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ ηνπ ΣΠΓΤ
θαη ηνπ Κιάδνπ Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, πνπ εμήιζαλ ή
ζα εμέιζνπλ ηεο Τπεξεζίαο, απφ 1-1-2010 θαη κεηά, ην πνζφ ηνπ εθάπαμ
βνεζήκαηνο πνπ ρνξεγνχλ ηα Σακεία απηά, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο
ηνπο δηαηάμεηο, κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 10% θαη 15% αληίζηνηρα ζε φζνπο
δελ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε ρνξήγεζεο ηνπ εθάπαμ βνεζήκαηνο.
6. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 2084/92 (ΦΔΚ Α΄ 165), ηξνπνπνηείηαη
σο εμήο:
«1. Πξνθεηκέλνπ γηα κηζζσηνχο, ην πνζφ ηεο κεληαίαο ζχληαμεο ιφγσ
γήξαηνο ή αλαπεξίαο γηα ρξφλν αζθάιηζεο 35 εηψλ ή 10.500 εκεξψλ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνγελεηαθψλ
επηδνκάησλ, ην 80% ησλ θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ησλ θνξέσλ θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ παξφληνο κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ, νχηε
ην ηεηξαπιάζην ηνπ θαηά ην έηνο 1991 κέζνπ κεληαίνπ θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π.
αλαπξνζαξκνζκέλνπ κε ην εθάζηνηε πνζνζηφ απμήζεσο ησλ ζπληάμεσλ ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ».
7. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 2084/92 (ΦΔΚ Α΄ 165), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3863/2010, ηξνπνπνηείηαη
σο εμήο:
«2. Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο γηα φζνπο παξακέλνπλ ζηελ ππεξεζία κεηά ηε
ζπκπιήξσζε 35εηνχο ζπληάμηκνπ ρξφλνπ απμάλεηαη θαηά 2,5% γηα θάζε
πιήξεο έηνο αζθάιηζεο ή 300 εκέξεο ππεξεζίαο πέξαλ ηνπ 35νπ έηνπο έσο
θαη ηνπ 37νπ θαη θαηά 3,5% γηα θάζε πιήξεο έηνο αζθάιηζεο ή 300 εκέξεο
ππεξεζίαο θαη πέξαλ ηνπ 37νπ έηνπο κέρξη θαη ηνπ 40νπ. Ζ πξνζαχμεζε απηή
ρνξεγείηαη θαη πέξαλ ηνπ 80% ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, ην πνζφ φκσο ηεο ζχληαμεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
ηεηξαπιάζην ηνπ θαηά ην έηνο 1991 κέζνπ κεληαίνπ θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π.
αλαπξνζαξκνζκέλνπ κε ην εθάζηνηε πνζνζηφ απμήζεσο ησλ ζπληάμεσλ ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εμαηξείηαη ην
ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, γηα ην νπνίν έρνπλ εθαξκνγή δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ.»
8. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2084/1992, φπσο ηζρχεη
κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
λ. 3029/2002 (ΦΔΚ Α 160) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Σν θαηά ηα πξνεγνχκελα εδάθηα ππνινγηδφκελν πνζφ ηεο κεληαίαο
ζχληαμεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πξνζαπμήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λφκνπ απηνχ, ην
ηεηξαπιάζην ηνπ θαηά ην έηνο 1991 κέζνπ κεληαίνπ θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π.
αλαπξνζαξκνζκέλνπ κε ην εθάζηνηε πνζνζηφ απμήζεσο ησλ ζπληάμεσλ ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ».
9. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 1 εδάθ. α΄ ηνπ λ.δ.
2961/1954 (Α΄ 197), φπσο δηακνξθψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 44 ηνπ λ.2084/1992 (Α΄ 165), εηζθνξέο εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ
απμάλνληαη θαηά 0,50% αληηζηνίρσο θαη ππνινγίδνληαη επί ησλ αλαθεξφκελσλ
ζηηο δηαηάμεηο απηέο απνδνρψλ ησλ κηζζσηψλ, αλεμαξηήησο ρξφλνπ
ππαγσγήο ηνπο ζηελ αζθάιηζε. Ζ ηζρχο ηεο δηάηαμεο απηήο αξρίδεη ηελ 1-82011.
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10. Απφ 1.8.2011, ηα πνζνζηά ησλ πεξηπηψζεσλ (β) έσο θαη (ε) ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3863/2010 (115 Α΄), θαζψο θαη ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ λ.3865/2010 (120 Α΄) αλαπξνζαξκφδνληαη ζε 6%, 7%, 9%,
10%, 12%, 13% θαη 14% αληίζηνηρα.
11. α) Απφ 1.8.2011, ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ, ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ
Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Φ.Κ.Α.) αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο
θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 60ν έηνο ειηθίαο,
παξαθξαηείηαη επηπιένλ κεληαία εηζθνξά σο εμήο:
i. Γηα ζπληάμεηο απφ 1.700,01 € έσο 2.300,00 €, πνζνζηφ 6%,
ii. Γηα ζπληάμεηο απφ 2.300,01 € έσο 2.900,00 €, πνζνζηφ 8% θαη
iii. Γηα ζπληάμεηο απφ 2.900,01 € θαη άλσ, πνζνζηφ 10%.
β) Οη παξαθξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο, φπσο
δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο
πληαμηνχρσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
γ) Δμαηξνχληαη ηεο αλσηέξσ εηζθνξάο φζνη έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί ιφγσ
απηνδίθαηεο ιχζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ή απνζηξαηεχζεθαλ κε
πξσηνβνπιία ηεο Τπεξεζίαο θαη νη ζπληαμηνχρνη ιφγσ αλαπεξίαο ή γήξαηνο
πνπ ιακβάλνπλ ην Δμσηδξπκαηηθφ Δπίδνκα ή ην Δπίδνκα Απνιχηνπ
Αλαπεξίαο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 1140/1981 (ΦΔΚ 68 Α΄), φπσο ηζρχεη ή ην
επίδνκα αληθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ π.δ.169/2007 (210 Α΄).
δ) Ζ παξαπάλσ παξαθξάηεζε δηαθφπηεηαη ην επφκελν κήλα απφ ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 60νπ έηνπο ειηθίαο.
ε) Γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία ην πνζφ ηεο ζχληαμεο κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηεο
επί πιένλ εηζθνξάο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ησλ ρηιίσλ επηαθνζίσλ επξψ
(1700 €).
ζη) Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3863/2010 θαη
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3865/2010.
12. Απφ 1.8.2011, νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 9 θαη 10 εθαξκφδνληαη θαη
ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ ΔΣΑΣ πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε ζε ππνθαηάζηαζε
θχξηαο. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3863/2010.
13. α) Απφ 1.9.2011 ζεζπίδεηαη Δηδηθή Δηζθνξά πληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο, ε νπνία ηεξείηαη ζε ινγαξηαζκφ κε νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή
απηνηέιεηα, ζην Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ), ην
νπνίν ζπζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ λ.3655/2008 (ΦΔΚ 58
Α΄).
θνπφο ηνπ Λνγαξηαζκνχ είλαη ε θάιπςε ειιεηκκάησλ θνξέσλ θαη θιάδσλ
επηθνπξηθήο ζχληαμεο.
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β) Ζ Δηδηθή Δηζθνξά πληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο παξαθξαηείηαη
κεληαία θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ησλ ζπληαμηνχρσλ ησλ θνξέσλ
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, αξκνδηφηεηαο φισλ ησλ Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (λπηδ), ηα νπνία ρνξεγνχλ επηθνπξηθέο
ζπληάμεηο, δπλάκεη αζθάιηζεο ε νπνία έρεη ρσξήζεη ζε ππνθαηάζηαζε
ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ζε ΦΚΑ. Ζ εηζθνξά ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ
πνζφ ηεο ζχληαμεο θαη θαζνξίδεηαη σο εμήο:
i.Γηα ζπληάμεηο απφ 300,01 € έσο 350,00 €, πνζνζηφ 3%
ii.Γηα ζπληάμεηο απφ 350,01 € έσο 400,00 €, πνζνζηφ 4%
iii.Γηα ζπληάμεηο απφ 400,01 € έσο 450,00 €, πνζνζηφ 5%
iv.Γηα ζπληάμεηο απφ 450,01 € έσο 500,00 €, πνζνζηφ 6%
v.Γηα ζπληάμεηο απφ 500,01 € έσο 550,00 €, πνζνζηφ 7%
vi.Γηα ζπληάμεηο απφ 550,01 € έσο 600,00 €, πνζνζηφ 8%
vii.Γηα ζπληάμεηο απφ 600,01 € έσο 650,00 €, πνζνζηφ 9%
viii.Γηα ζπληάμεηο απφ 650,01 € θαη άλσ, πνζνζηφ 10%
γ) Γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία ην πνζφ ηεο ζχληαμεο κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηεο
εηζθνξάο δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ησλ ηξηαθνζίσλ επξψ (300 €).
δ) Δμαηξνχληαη ηεο παξαθξάηεζεο ηεο Δηδηθήο Δηζθνξάο νη ζπληαμηνχρνη ιφγσ
αλαπεξίαο ή γήξαηνο πνπ ιακβάλνπλ ην Δμσηδξπκαηηθφ Δπίδνκα ή ην
Δπίδνκα Απνιχηνπ Αλαπεξίαο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 1140/1981 (ΦΔΚ 68 Α΄),
φπσο ηζρχεη.
ε) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηε ζχληαμε ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο
δηθαηνχρνη, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζψλ ζχληαμεο ηεο παξαγξάθνπ (β)
ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ έρεη κεηαβηβαζζεί θαη
ην παξαθξαηεζέλ πνζφ επηκεξίδεηαη αλάινγα.
ζη) Σα πνζά πνπ παξαθξαηνχληαη κε επζχλε ησλ θνξέσλ απνδίδνληαη ζε
Λνγαξηαζκφ ηνπ ΑΚΑΓΔ ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ επνκέλνπ, απφ ηελ
παξαθξάηεζε, κήλα.
δ) Ζ νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηεο Δηδηθήο
Δηζθνξάο πληαμηνχρσλ είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ ηζρχεη γηα ην Α.Κ.Α.Γ.Δ.. Σα
θεθάιαηα ηνπ Λνγαξηαζκνχ επελδχνληαη ζην Κνηλφ Κεθάιαην Σξαπέδεο
Διιάδνο.
ε) Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδεηαη ην χςνο
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ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά γηα θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θιάδνπ
επηθνπξηθήο ζχληαμεο.
ζ) Μεηά ηελ 1.1.2015 ηα πνζά ηεο Δηδηθήο Δηζθνξάο πληαμηνχρσλ
κεηαθέξνληαη ζην Α.Κ.Α.Γ.Δ. θαη απνηεινχλ έζνδν ηνπ Αζθαιηζηηθνχ
Κεθαιαίνπ Αιιειεγγχεο Γελεψλ.
14. α) Οη αζθαιηζκέλνη ζηνλ θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ
Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (Δ.Σ.Α.Α.) – Σνκέαο Μεραληθψλ θαη
Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.), Σνκέαο χληαμεο θαη
Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ (Σ..Α.Τ.), Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ (Σ.Α.Ν.) –
πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή
ην Γεκφζην κέρξη 31/12/1992, θαη αζθαιίδνληαη ζηνπο αλσηέξσ Σνκείο σο
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ γεληθέο ή
θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ, θαηαβάιινπλ πξφζζεηε
κεληαία εηζθνξά χςνπο δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ πνζνχ ηεο 1εο
αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ησλ π.δ. 124/1993 (Α΄ 54), π.δ. 126/1993 (Α΄ 54)
θαη π.δ. 125/1993 (Α΄ 54), φπσο ηζρχεη.
β) ηνπο θιάδνπο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πξφλνηαο θαη αζζέλεηαο ηνπ
Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α.) ηα αλσηέξσ
πξφζσπα θαηαβάιινπλ πξφζζεηε εηζθνξά χςνπο 0,6%, 4% θαη 0,65%
αληίζηνηρα ζηνπο Σνκείο, επί ηνπ πνζνχ ηεο 1εο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ησλ
π.δ. 124/1993 (Α΄ 54), π.δ. 126/1993 (Α΄ 54) θαη π.δ. 125/1993 (Α΄ 54), φπσο
ηζρχεη.
γ) ηελ Δηδηθή Πξνζαχμεζε ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ., φπσο απηή δηακνξθψλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3518/2006 (Α΄ 272),
θαηαβάιιεηαη πξφζζεηε εηζθνξά χςνπο δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ πνζνχ
ηεο 1εο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ηνπ π.δ. 124/1993 (Α΄ 54), φπσο ηζρχεη.
δ) ηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνχρσλ ηνπ Σ..Α.Τ. θαηαβάιιεηαη πξφζζεηε
εηζθνξά χςνπο έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηνπ πνζνχ ηεο 1εο αζθαιηζηηθήο
θαηεγνξίαο ηνπ π.δ. 126/1993 (Α΄ 54), φπσο ηζρχεη.
15. α) Οη αζθαιηζκέλνη ζηνλ θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ
Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α.) – Σνκέαο Μεραληθψλ θαη
Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.), Σνκέαο χληαμεο θαη
Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ (Σ..Α.Τ.), Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ (Σ.Α.Ν.) –
πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή
ην Γεκφζην απφ 1/1/1993 θαη εθεμήο, θαη αζθαιίδνληαη ζηνπο αλσηέξσ Σνκείο
σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, θαηά ηελ πξψηε ππαγσγή ηνπο ζηελ αζθάιηζε
ησλ Σνκέσλ θαηαηάζζνληαη ζηελ πξψηε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία, φπσο απηή
πξνβιέπεηαη απφ ην π.δ. 124/1993 (Α΄ 54) θαη ηελ ππνπεξίπησζε αα ηεο
πεξίπησζεο β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3518/2006 (Α΄ 272), ην π.δ.
126/1993 (Α΄ 54) θαη ην π.δ. 125/1993 (Α΄ 54), θαη κεηαηάζζνληαη ζηηο
επφκελεο θαηεγνξίεο αλά ηξηεηία, θαη πάληα ηελ 1ε ηνπ έηνπο ηνπ επνκέλνπ
εθείλνπ ζην νπνίν ζπκπιεξψζεθε ε ηξηεηία.
β) Γηα ηα πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ απηήο πνπ
ζπκπιεξψλνπλ κέρξη 31/12/2011 ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε αζθάιηζεο ζηνπο
Σνκείο ηνπ θιάδνπ θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα
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Απαζρνινχκελσλ (Δ.Σ.Α.Α.), έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηελ
πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
γ) Σα πξνβιεπφκελα απφ ηελ πεξίπησζε α θαη β ηεο παξαγξάθνπ απηήο,
εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ινηπνχο Σνκείο ησλ θιάδσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο,
πξφλνηαο θαη αζζέλεηαο ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ
(Δ.Σ.Α.Α.), θαζψο θαη ζηελ Δηδηθή Πξνζαχμεζε ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ., θαη ζηνλ
Κιάδν Μνλνζπληαμηνχρσλ ηνπ Σ..Α.Τ.
16. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά
γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γλψκε ηνπ .Κ.Α., ξπζκίδεηαη θάζε
αλαγθαία ξχζκηζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαγξάθσλ 14 θαη 15 .
Άξζξν 45
Θέζπηζε εηήζηνπ ηέινπο
γηα ηε ιεηηνπξγία ρώξσλ θαπληδόλησλ εληόο ησλ θαδίλν θαη ησλ
θέληξσλ δηαζθέδαζεο, κε κνπζηθή, άλσ ησλ 300 η.κ.
Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3730/2008 (Α΄ 262), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα άξζξα 17 παξ. 6 θαη 32 πεξ. 6 ηνπ
λ. 3868 (Α΄ 129) θαη ηζρχεη, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Καη’ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζηα θαδίλν θαη ζηα θέληξα
δηαζθέδαζεο κε δσληαλή κνπζηθή εκβαδνχ άλσ ησλ 300 ηκ. κπνξνχλ λα
δεκηνπξγνχληαη ρψξνη θαπληδφλησλ, νη νπνίνη δελ επηηξέπεηαη λα
ππεξβαίλνπλ ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Γηα ηελ δεκηνπξγία ηέηνησλ ρψξσλ θαηαβάιιεηαη εηήζην ηέινο πνζνχ
δηαθνζίσλ (200) επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Με θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη
νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ θαπληδφλησλ, ν
ρξφλνο θαηαβνιήο θαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ηνπ εηήζηνπ ηέινπο θαη θάζε
άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ.»
Άξζξν 46
Αλαζηνιή Πιεηζηεξηαζκώλ
1. Αλαζηέιινληαη απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011 έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 νη
πιεηζηεξηαζκνί, νη νπνίνη επηζπεχδνληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ρξεκαηηθψλ
απαηηήζεσλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφλ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ
(200.000) επξψ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα, εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ θαη
απφ ηνπο εθδνρείο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ.
2. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3869/2010, φπσο ηζρχεη, ε θξάζε
«κέρξη ηελ 30ή Ηνπλίνπ 2011» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «κέρξη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2011» θαη ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν
εδάθην: «Ζ δηάηαμε εθαξκφδεηαη γηα θάζε θπζηθφ πξφζσπν αλεμαξηήησο αλ
ζηεξείηαη πησρεπηηθήο ηθαλφηεηαο.»
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Z΄
Λνηπέο Γηαηάμεηο
Άξζξν 47
Οξγαληζκόο Γηεμαγσγήο Ιππνδξνκηώλ Διιάδνο (Ο.Γ.Ι.Δ.)
1.

Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ α.λ. 598/1968 (Α’ 256) αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«1. Οη αθαζάξηζηεο εηζπξάμεηο απφ θάζε είδνπο ακνηβαία ζηνηρήκαηα κε
εμαίξεζε ην πξφζζεην ακνηβαίν ζηνίρεκα (sweepstake) ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 4 δηαλέκνληαη σο εμήο:
α) ζε απηνχο πνπ θεξδίδνπλ, πνζνζηφ επί ησλ αθαζαξίζησλ εηζπξάμεσλ ην
νπνίν νξίδεηαη αλά είδνο ζηνηρήκαηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο «Ο.Γ.Η.Δ. Α.Δ.».
Αθνινχζσο, θαη επί ηνπ πνζνχ πνπ απνκέλεη κεηά ηε δηαλνκή ησλ ππφ ζηνηρ.
(α) θεξδψλ ηνπ ζηνηρήκαηνο :
β) πνζνζηφ 25 % γηα έπαζια ηππνδξνκηψλ, θαη κε αλψηαην φξην πνπ ζα
νξίδεηαη θαηά πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αθαζαξίζησλ εηζπξάμεσλ κε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ
θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Δ.Δ.Δ.Π. Δπί ζηνηρήκαηνο πνπ αθνξά αιινδαπέο
ηππνδξνκίεο ή ηππνδξνκίεο πνπ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, θαη ελ
γέλεη επί θάζε ζηνηρήκαηνο ή παηγλίνπ πιελ απηψλ ησλ εκεδαπψλ
ηππνδξνκηψλ, ην πνζνζηφ απηφ απνδίδεηαη απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ
επάζισλ ηεο Φηιίππνπ Δλψζεσο Διιάδνο.
γ) πνζνζηφ 0,625 % ζηε Φίιηππν Έλσζε.
δ) πνζνζηφ 2,5 % ζηα αθφινπζα αζθαιηζηηθά ηακεία, πνπ θαηαλέκεηαη
αληίζηνηρα σο εμήο: πξνο ηνλ Ο.Α.Δ.Δ. πνζνζηφ 1,05 %, πξνο ην Δ.Σ.Δ.Α.Μ.
πνζνζηφ 0,825 % θαη πξνο ην ΣΑ.Π.Η.Σ. πνζνζηφ 0,625 %.»

2.

Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ α.λ. 598/1968 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Οκνίσο ν Ο.Γ.Η.Δ. γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηεμαγσγήο ηνπ
ακνηβαίνπ Ηππνδξνκηαθνχ ηνηρήκαηνο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ Φηιίππσλ,
κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ θαη
χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, λα επηρνξεγεί
ηνπο ηδηνθηήηεο δξνκψλσλ ίππσλ θαηά ζπλνιηθφ πνζνζηφ κέρξη έλα ηνηο
εθαηφ (1%) επί ησλ αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ ησλ ακνηβαίσλ ζηνηρεκάησλ
πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ, εθηφο απφ ην πξφζζεην ακνηβαίν
ζηνίρεκα (SWEEPSTAKE), γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ δαπαλψλ
ζπληήξεζεο ησλ ίππσλ απηψλ. Ζ επηρνξήγεζε απηή ζα είλαη δπλαηή, εθφζνλ
ε πξνεγνχκελε εηαηξηθή ρξήζε ππήξμε θεξδνθφξα θαη δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη θαηά πνζνζηφ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ θεξδψλ απηήο. Ζ
επηρνξήγεζε ζα δηαλέκεηαη κέζα ζηελ επφκελε απφ ηελ θεξδνθφξα ρξήζε
θαη ην κηζφ πνζφ απηήο ζα δηαλέκεηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο πξνπνλεηέο,
αλαβάηεο θαη ζηαβιίηεο, κε βάζε ζπληειεζηέο πνπ ζα νξίδνληαη εθάζηνηε κε
απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Ο.Γ.Η.Δ ΑΔ.»

3.

Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ α.λ. 598/1968, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. θνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ
είλαη ε άζθεζε ησλ αθφινπζσλ
δξαζηεξηνηήησλ :
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α) Ζ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ηππνδξνκηψλ ζηε ρψξα
θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ακνηβαίσλ
ζε ζρέζε κε ηηο Ηππνδξνκίεο ζηνηρεκάησλ, ιαρεηνθφξσλ ή κε, εληφο θαη εθηφο
ηνπ ρψξνπ ησλ Ηππνδξνκηψλ.
β) Ζ αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ ζπλαθψλ πξνο ηηο ηππνδξνκίεο θαη ηα
ηππνδξνκηαθά
ζηνηρήκαηα
ζε
εζληθφ
θαη
δηεζλέο
επίπεδν,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηνξγάλσζεο, δηεμαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο
ακνηβαίσλ ζηνηρεκάησλ γηα αιινδαπέο ηππνδξνκίεο ή ηεο ζπκκεηνρήο ζηε
δηνξγάλσζε, δηεμαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε αιινδαπψλ ακνηβαίσλ
ζηνηρεκάησλ επί ηππνδξνκηψλ.
γ) Ζ κε θάζε λφκηκν ηξφπν εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξηθή αμηνπνίεζε ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ.
δ) Ζ εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε ηερληθψλ – ςπραγσγηθψλ ή ηπρεξψλ
παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ
ηνπ, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή ακνηβαίσλ ζηνηρεκάησλ επί ηππνδξνκηψλ πνπ
δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, εθφζνλ επηηξέπεηαη θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.»
4.

Σν ζηνηρείν (ε) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ α.λ. 598/1968, αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«(ε) ηδξχεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα πξαθηνξεία δηελέξγεηαο ησλ ακνηβαίσλ
ζηνηρεκάησλ θαη παηγλίσλ ηνπ.»

5.

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ α.λ. 598/1968, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Με θαλνληζκνχο πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ
Οξγαληζκνχ θαη εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη: α)
Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ακνηβαίσλ ζηνηρεκάησλ ηεο Ο.Γ.Η.Δ. Α.Δ. θαη
β) Ζ ζχζηαζε πξαθηνξείσλ ζηνηρεκάησλ θαη παηγλίσλ ηεο Ο.Γ.Η.Δ. Α.Δ. θαη ηα
ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ.»
Άξζξν 48
Δηδηθέο Γηαηάμεηο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο-Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο
1. α) Σν άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ λ. 2644/1998 (Α΄ 233), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ
ην άξζξν 49 ηνπ λ. 3801/2009 (Α΄ 163) θαη ηζρχεη, θαη ην άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ
λ. 3021/2002 (Α΄ 143), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 15 παξ. 8 ηνπ λ.
3444/2006 (Α΄ 46) θαη ηζρχεη θαηαξγνχληαη.
β) Οη δηθαηνχρνη ηεο επηρνξήγεζεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηαξγνχκελεο κε ηελ
πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν δηαηάμεηο, νθείινπλ εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο δχν κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λα πξνζθνκίζνπλ
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο – Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο φια ηα
απαξαίηεηα απφ ην λφκν δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο
δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά ζε αεξνπνξηθή κεηαθνξά
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
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2. Ζ παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2328/1995 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«15. ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.
2065/1992, φπσο ηζρχεη, εκπίπηνπλ:
α) νη εκεξήζηεο εθεκεξίδεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ Τπνπξγηθή
απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
3548/2007,
β) νη εβδνκαδηαίεο εθεκεξίδεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ Τπνπξγηθή
απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
3548/2007,
γ) άιιεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, νη ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ είλαη κέιε ηεο
Έλσζεο Γεκνζηνγξάθσλ Ηδηνθηεηψλ Πεξηνδηθνχ Σχπνπ, ή δχλαληαη λα γίλνπλ
κέιε ηεο.
2. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε
Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο – Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ην εηδηθφ ηηκνιφγην δηαθίλεζεο ηνπ
εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ ησλ εθδνηψλ γηα θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ
θαηεγνξίεο, θαη' αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.
2065/1992, φπσο απηή ηζρχεη. Με ηελ ίδηα απφθαζε, θαζνξίδεηαη ν αλψηαηνο
αξηζκφο ησλ θχιισλ θάζε έθδνζεο πνπ δχλαληαη λα δηαθηλνχληαη
ηαρπδξνκηθά κε ην κεησκέλν απηφ ηηκνιφγην.
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε
Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο – Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο
θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππαγσγή ησλ εθδνηψλ
ζην εηδηθφ ηηκνιφγην, θαζψο θαη θάζε πεξαηηέξσ αλαγθαία ιεπηνκέξεηα
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
4. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αξρίδεη ηελ 1ε
Απγνχζηνπ 2011.»
3. α) Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ν Ν. 583/1977 πεξί «Σειεπηθνηλσληαθψλ
απαιιαγψλ Σχπνπ», φπσο ηζρχεη, θαηαξγείηαη.
β) Γηα ηειεθσληθνχο ινγαξηαζκνχο, νη νπνίνη αθνξνχλ ζε πεξίνδν έσο ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηζρχνπλ νη εθπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηα άξζξα 1, 2 θαη 3 ηνπ θαηαξγνχκελνπ λφκνπ, εθφζνλ πξνζθνκηζηνχλ
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο – Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ησλ
ινγαξηαζκψλ.
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Άξζξν 49
Έλαξμε ηζρύνο
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.
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