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σοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
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Προς τη Βουλή των Ελλήνων

A. Γενική Παρουσίαση 
Η χώρα βρίσκεται σε βαθιά δηµοσιονοµική κρίση και σε

κατάσταση οιονεί δηµοσιονοµικής εξάρτησης. Χρόνιες
παθογένειες και δηµοσιονοµικές αστάθειες, σε συνδυα-
σµό µε ένα περιβάλλον πρωτοφανούς αβεβαιότητας στο
διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, συντέλεσαν στο
σταδιακό αποκλεισµό της Ελλάδας από τις πηγές διε-
θνούς δανεισµού και στην αδυναµία εξυπηρέτησης των
δανειακών αναγκών της χώρας. 
Η χώρα µας ζει τη µεγαλύτερη κρίση της πρόσφατης ι-

στορίας της. Μια κρίση η οποία έχει προκύψει λόγω της
δικής µας διαχρονικής ευθύνης, αλλά και λόγω του πα-
ραλογισµού του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος και
της απουσίας διεθνούς οικονοµικής διακυβέρνησης.
Τα προβλήµατα της χώρας είναι διαχρονικά και βαθιά.

Αφορούν τη διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας, το µο-
ντέλο ανάπτυξης, τη σχέση κράτους και οικονοµίας, το
γεγονός ότι στην Ελλάδα ιστορικά προηγήθηκε το κρά-
τος χωρίς να βασίζεται σε ισχυρή κοινωνική συγκρότη-
ση, πράγµα που οδήγησε σε απολύτως κρατικοδίαιτη οι-
κονοµία. Επιπλέον, η έλλειψη προνοητικότητας και η ε-
πανάπαυση που επικράτησαν τα τελευταία 40 χρόνια,
και βέβαια η όψιµη αναξιοπιστία έναντι των εταίρων µας
στην Ε.Ε. ως προς την πραγµατική δηµοσιονοµική κατά-
σταση της χώρας επιδείνωσαν την κατάσταση και την ο-
δήγησαν σε κρίσιµο σηµείο. 
Η διεθνής κοινότητα, όλα τα κυρίαρχα κράτη από τις

Ηνωµένες Πολιτείες µέχρι την Ελλάδα και από την Κίνα
έως την Κύπρο, βρίσκεται αντιµέτωπη µε µεσαίου µεγέ-
θους διεθνείς εταιρείες αξιολόγησης, διενέργειας ελέγ-
χων µε ιδιωτικές πλατφόρµες για τα ασφάλιστρα κινδύ-
νου, χωρίς διεθνή ευθύνη και χωρίς διαφάνεια. 
Παρόλα αυτά, η Ελλάδα βρίσκεται εντεταγµένη σε έ-

να Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης που µπορεί να την ο-
δηγήσει και πάλι σε θέση αξιοπρέπειας και ισοτιµίας
στην ΕΕ και στη διεθνή κοινότητα. 
Η διασφάλιση χρηµατοδότησης µε το δάνειο ύψους

110 δις ευρώ από τις χώρες της Ευρωζώνης και το Διε-
θνές Νοµισµατικό Ταµείο, µε τη συµµετοχή της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο πλαίσιο του Μηχανι-
σµού Στήριξης, επέτρεψε στη χώρα να αποφύγει τη στά-
ση πληρωµών που θα είχε ολέθριες εθνικές, οικονοµικές
και κοινωνικές συνέπειες. Ταυτόχρονα, η µέχρι σήµερα
δηµοσιονοµική προσπάθεια οδήγησε στη µείωση του δη-
µοσιονοµικού ελλείµµατος, στην αύξηση των εξαγωγών,
στις ευοίωνες προβλέψεις για τον τουρισµό. Βεβαίως,
χρειάζονται περαιτέρω µέτρα κοινωνικής αλληλεγγύης,
µέτρα κοινωνικής αντιρρόπησης και συµµετοχής του ι-
διωτικού τοµέα, δίκαιη κατανοµή των βαρών και εν γένει
ηθική ισορροπία των µέτρων. 
Είναι γεγονός ότι κάθε Έλληνας πολίτης ζει καθηµερι-

νά µια δύσκολη πραγµατικότητα και δικαίως δυσανασχε-
τεί όταν προκύπτει ανάγκη για πρόσθετα µέτρα, για
διορθωτικά µέτρα, για επιβαρύνσεις φορολογικές ή για
περικοπές δηµοσίων δαπανών, που επηρεάζουν άµεσα ή
έµµεσα το εισόδηµά του. Ωστόσο, λόγω της κρίσιµης δη-

µοσιονοµικής κατάστασης της χώρας, είναι ανάγκη να
προταχθούν µέτρα άµεσης εφαρµογής και απόδοσης.
Αυτά αποδίδουν αµέσως αποτέλεσµα, ενώ τα άλλα και
κυρίως τα µέτρα που αφορούν τη σύλληψη της φοροδια-
φυγής, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τα άτυπα
φαινόµενα στην  ελληνική πολιτική, την ελληνική κοινω-
νία και την ελληνική οικονοµία, χρειάζονται προετοιµα-
σία, σύστηµα, δηµόσια διοίκηση, δύσκολα τα συλλαµβά-
νει κανείς και στην καλύτερη περίπτωση αποδίδουν µε-
σοπρόθεσµα. 
Σήµερα, όµως, το κοµβικό σηµείο είναι η βιωσιµότητα

και η διαχειρισιµότητα του δηµόσιου χρέους. Έχουν ε-
κταµιευθεί οι τέσσερεις πρώτες δόσεις του δανείου των
110 δις ευρώ και η χώρα µας διαπραγµατεύεται την ε-
κταµίευση της πέµπτης δόσης και τον περαιτέρω δανει-
σµό της. Ωστόσο, υπάρχει εδραιωµένη αρνητική πεποί-
θηση γύρω από το αξιόχρεο της χώρας, η οποία πρέπει
να ανατραπεί. 
Για να επιτευχθούν οι στόχοι πρέπει πρωτίστως να α-

νακτήσουµε την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους ε-
ταίρους και πιστωτές µας ως προς την εφαρµογή του
Προγράµµατος. Να αποδείξουµε ότι έχουµε πλήρη συ-
νείδηση του βάρους, του προβλήµατος και της ευθύνης
µας. Βρισκόµαστε, στη φάση της σταθεροποίησης. Πρώ-
τα σταθεροποίηση και µετά βελτίωση. Το προέχον είναι
να διαµορφωθεί µια καθαρή σχέση εµπιστοσύνης, να
σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να εκταµιευτεί η πέ-
µπτη δόση του δανείου. 
Τους σκοπούς αυτούς εξυπηρετεί το παρόν νοµοσχέ-

διο, σκοπούς υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, που
συνίσταται στην επίτευξη των µακροοικονοµικών και δη-
µοσιονοµικών στόχων της χώρας, µέσα σε αρνητικό διε-
θνή και ευρωπαϊκό συσχετισµό δυνάµεων. 

Β. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Α΄ 
Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1

του σχεδίου νόµου ορίζεται η σύσταση του Ταµείου Α-
ξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, µε τη
νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας, το οποίο έχει ως α-
ποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοι-
χείων της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δηµοσί-
ου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δηµοσίων ε-
πιχειρήσεων των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ
ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Δηµόσιο ή σε
Ν.Π.Δ.Δ.. Η αξιοποίηση των παραπάνω περιουσιακών
στοιχείων διενεργείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 5. Το Ταµείο αυτό, που λει-
τουργεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέρο-
ντος, διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονο-
µίας και δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών
και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Για το
λόγο αυτό, δεν έχουν εφαρµογή στο Ταµείο Αξιοποίη-
σης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου οι διατάξεις που
διέπουν τις εταιρείες που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο
Δηµόσιο, εκτός από εκείνες τις διατάξεις που ρητά προ-
βλέπονται στο παρόν κεφάλαιο. Οι διατάξεις που εφαρ-
µόζονται σε αυτό είναι οι διατάξεις περί ανωνύµων εται-
ρειών, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη πρόβλεψη στο
παρόν κεφάλαιο. 
Στην τελευταία παρ. 6 του άρθρου 1 η διάρκεια του Τα-

µείου ορίζεται σε έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του
προτεινόµενου σχεδίου νόµου και παρέχεται η εξουσιο-
δότηση για την έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Οικο-
νοµικών, µε τις οποίες µπορεί η διάρκεια αυτή να παρα-



τείνεται µέχρι την εκπλήρωση του σκοπού του. 
Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του σχε-

δίου νόµου ορίζονται τα θέµατα αναφορικά µε το µετοχι-
κό κεφάλαιο του Ταµείου, το οποίο ανέρχεται σε τριάντα
εκατοµµύρια ευρώ, διαιρείται σε χίλιες ονοµαστικές µε-
τοχές, (µε ονοµαστική αξία τριάντα χιλιάδων ευρώ η κα-
θεµία), οι οποίες είναι αµεταβίβαστες. Το µετοχικό κεφά-
λαιο καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δηµόσιο,
καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, (διαδικασία που
ορίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2011) και
µπορεί να αυξάνεται, καθώς παρέχεται εξουσιοδότηση
για την έκδοση υπουργικής απόφασης µετά από σχετική
πρόταση του Δ.Σ. του Ταµείου. Οι νέες αυτές ονοµαστι-
κές µετοχές µετά την αύξηση αναλαµβάνονται επίσης εξ
ολοκλήρου από το Ελληνικό Δηµόσιο. 
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται

ότι µεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα και περιέρχο-
νται, χωρίς αντάλλαγµα, στο Ταµείο οι κινητές αξίες των
εταιρειών και κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, α-
κίνητα που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αποκρατι-
κοποιήσεων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονο-
µικής Στρατηγικής 2012-2015. Επίσης, µεταβιβάζονται
και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγµα, στο Ταµείο και τα
δικαιώµατα περιουσιακής φύσης ή τα δικαιώµατα διαχεί-
ρισης και εκµετάλλευσης ή κεκτηµένα οικονοµικά συµ-
φέροντα ή άυλα δικαιώµατα και δικαιώµατα λειτουργίας,
συντήρησης και εκµετάλλευσης των υποδοµών της χώ-
ρας που περιλαµβάνονται στο ίδιο ως άνω Πρόγραµµα Α-
ποκρατικοποιήσεων. 
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 ορίζεται ότι

οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα
και τα ακίνητα της προηγούµενης παραγράφου µεταβι-
βάζονται και περιέρχονται στο Ταµείο µε απόφαση της
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα-
τικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται στο άρθρο 3
του ν. 3049/2002. 
Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα µεταβίβασης και

περιέλευσης χωρίς αντάλλαγµα στο Ταµείο, κατά πλήρη
κυριότητα, νοµή και κατοχή, και άλλων περιουσιακών
στοιχείων που εµπίπτουν σε µια από τις κατηγορίες της
προηγούµενης παραγράφου, µετά από απόφαση της ί-
διας Διυπουργικής Επιτροπής (Δ.Ε.Α.Α.), προκειµένου το
προϊόν της αξιοποίησης και αυτών των περιουσιακών
στοιχείων να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την απο-
πληρωµή του δηµοσίου χρέους. 
Από τη δηµοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α., το

Ελληνικό Δηµόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για
τα περιουσιακά στοιχεία που µεταβιβάζονται και περιέρ-
χονται στο Ταµείο. Για να εφαρµοστεί η πρόβλεψη αυτή,
στη σύνθεση της Δ.Ε.Α.Α. συµµετέχει ο Υπουργός που
είναι αρµόδιος για το περιουσιακό στοιχείο που µεταβι-
βάζεται και περιέρχεται στο Ταµείο. Τέλος, σε αυτήν την
παράγραφο ορίζεται ότι η µεταβίβαση των περιουσιακών
στοιχείων στο Ταµείο διενεργείται µε βάση τις συγκεκρι-
µένες προβλέψεις του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµο-
σιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και σε χρόνο που ε-
πιτρέπει την αξιοποίησή τους σύµφωνα µε το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραµµα Αξιοποίησης που προβλέπεται στην
παρ. 10. 
Με την παρ. 6 του άρθρου 2 ορίζεται ότι εντός έξι µη-

νών από τη µεταβίβαση ακινήτων στο Ταµείο, εκδίδεται
απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου στην οποία περιγράφεται
το ακίνητο (η ταυτότητά του) και προσδιορίζονται οι ειδι-
κότερες διατάξεις βάσει των οποίων αποκτά την κυριό-

τητα το Ταµείο. Στη συνέχεια, η απόφαση αυτή καταχω-
ρίζεται εντός εξαµήνου στα βιβλία µεταγραφών του Υ-
ποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο
οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο. Προβλέπεται, επίσης, η
δυνατότητα παράτασης της εξάµηνης προθεσµίας, µε
την έκδοση κανονιστικής απόφασης ύστερα από πρότα-
ση του Δ.Σ. του Ταµείου. 
Με την παρ. 7 του άρθρου 2 ορίζεται ότι η µεταβίβαση

του πράγµατος ή του δικαιώµατος στο Ταµείο είναι ορι-
στική και ανεπίστρεπτη. Ορίζεται, επίσης, ότι οι προη-
γούµενοι κύριοι ή δικαιούχοι του πράγµατος ή του δικαι-
ώµατος συνεχίζουν να παραµένουν στη διοίκηση ή τη
διαχείρισή του, ως εντολοδόχοι του Ταµείου δυνάµει ρη-
τής νοµοθετικής πρόβλεψης, έχοντας την υποχρέωση
να διατηρούν, χωρίς καµία αµοιβή, το περιουσιακό στοι-
χείο κατάλληλο για τον προορισµό του και να βαρύνο-
νται µε τις δαπάνες διαχείρισης ή διοίκησής του, ακο-
λουθώντας τις έγγραφες οδηγίες του εντολέα, δηλαδή
του Ταµείου. Ρητά επίσης προβλέπεται ότι εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις περί εντολής του Α.Κ., εκτός των άρ-
θρων 721 έως και 723 του Α.Κ. που ορίζουν τις υποχρεώ-
σεις του εντολέα, οι οποίες εν προκειµένω δεν έχουν α-
ντικείµενο. 
Τέλος, ορίζεται ότι η λύση της εντολής γίνεται όταν α-

ξιοποιηθεί το πράγµα ή το δικαίωµα από το Ταµείο, η ε-
ντολή δε µπορεί να ανακαλείται ή να τροποποιείται ε-
λεύθερα και σε οποιονδήποτε χρόνο µετά από απόφαση
του Δ.Σ. του Ταµείου, η οποία έχει ισχύ από την κοινο-
ποίησή της στον εντολοδόχο. 
Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 2 αποσκοπούν στην

εξασφάλιση των επενδυτών και στη διασφάλιση υψηλής
αξίας των προς διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Ειδικό-
τερα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 ορίζεται η
δυνατότητα να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριω-
τέα µε υπουργική απόφαση εµπράγµατα δικαιώµατα τρί-
των για λόγους µείζονος σηµασίας δηµοσίου συµφέρο-
ντος και εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειµένου: α)
να αξιοποιηθεί περιουσιακό στοιχείο του Ταµείου ή της
εταιρείας που θα ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα
στο Ταµείο ή β) να πραγµατοποιηθεί επενδυτικό σχέδιο
από τον ειδικό διάδοχο του Ταµείου ή της ως άνω εται-
ρείας. 
Συνακόλουθα, η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του

Ταµείου ή υπέρ της ως άνω εταιρείας ή υπέρ του ειδικού
διαδόχου αυτών, πράγµα που ορίζεται στην απόφαση κή-
ρυξης της απαλλοτρίωσης. Στην περίπτωση που η απαλ-
λοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο για το οποίο υπάρχει
δικαστική αναγνώριση εµπράγµατων δικαιωµάτων τρί-
των, µετά τη µεταβίβαση του ακινήτου στο Ταµείο ή µετά
την περιέλευση στο Ταµείο της ως άνω εταιρείας, τότε η
δαπάνη της αποζηµίωσης για την αναγκαστική απαλλο-
τρίωση βαρύνει το Ελληνικό Δηµόσιο. Ορίζεται, τέλος,
στην ίδια παράγραφο ότι για τον προσδιορισµό της απο-
ζηµίωσης στις απαλλοτριώσεις αυτές δεν λαµβάνεται υ-
πόψη προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούµενου, η
οποία οφείλεται στην νοµή ή στην κατοχή του ακινήτου
από το Ταµείο ή την ως άνω εταιρεία ή στην εφαρµογή
των διατάξεων του επόµενου Κεφαλαίου του προτεινό-
µενου σχεδίου νόµου περί πολεοδοµικής ωρίµανσης
κ.λπ.. 
Στην παρ. 9 του άρθρου 2 προβλέπεται η δυνατότητα

καταγγελίας µισθώσεων ή παραχωρήσεων της χρήσης
ακινήτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ταµείο ή σε
εταιρεία της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ο-
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λοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα στο Ταµείο, µε απόφαση του
Δ.Σ. του Ταµείου ή της εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης. Επίσης, ορίζεται η δίµηνη προθεσµία α-
πό την επίδοσή της στο µισθωτή ή σε εκείνον στον οποίο
παραχωρήθηκε το ακίνητο, προκειµένου να επέλθουν οι
έννοµες συνέπειες της καταγγελίας µε τη λύση της µί-
σθωσης ή τη λήξη της παραχώρησης και το ύψος της ο-
φειλόµενης αποζηµίωσης που ισούται µε τρία µηνιαία µι-
σθώµατα στην περίπτωση της πρόωρης λύσης των µι-
σθώσεων. 
Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 ορίζεται ότι

η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου
και των ως άνω εταιρειών γίνεται σύµφωνα µε επιχειρη-
σιακό πρόγραµµα που εκπονείται µε τίτλο «Επιχειρησια-
κό Πρόγραµµα Αξιοποίησης» (Ε.Π.Α.) και περιλαµβάνει
ενδεικτικούς τριµηνιαίους στόχους. Το Ε.Π.Α. εγκρίνεται
από το Δ.Σ. του Ταµείου, ύστερα από γνώµη του Συµβου-
λίου Εµπειρογνωµόνων της παρ. 1 του άρθρου 4 του πα-
ρόντος σχεδίου νόµου. Ορίζεται ρητά, ότι για την κατάρ-
τιση του Ε.Π.Α. λαµβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.
Στις προτεινόµενες παρ. 11 και 13 του άρθρου 2 προ-

βλέπεται η απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, α-
µοιβή ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου κοκ, δικαιωµάτων συµβολαιογράφων, δικηγόρων,
δικαστικών επιµελητών κλπ. που αφορούν τις µεταβιβά-
σεις των περιουσιακών στοιχείων στο Ταµείο, καθώς και
τη µεταγραφή της απόφασης του Δ..Σ. του Ταµείου. Επί-
σης, προβλέπεται ότι τα διοικητικά, οικονοµικά, φορολο-
γικά δικαστικά προνόµια και ατέλειες του Ελληνικού Δη-
µοσίου, συµπεριλαµβανοµένων και των διατάξεων που
ρυθµίζουν την προσωρινή ρύθµιση των διαφορών που α-
νακύπτουν από την αµφισβήτηση της διακατοχής ακινή-
των, ισχύουν και για το Ταµείο και τις ως άνω εταιρείες 
Στην προτεινόµενη παρ. 12 του άρθρου 2 προβλέπεται

ότι από τη δηµοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α., µε
την οποία τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Τα-
µείο, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι βάσει της πα-
ρούσας νοµοθετικής πρόβλεψης εκ του νόµου ελεύθερα
από κάθε δικαίωµα τρίτου. Στην περίπτωση που προκύ-
ψουν θέµατα που αφορούν δικαιώµατα τρίτων µετά την
περιέλευση στο Ταµείο του περιουσιακού στοιχείου υφί-
σταται αποκλειστικό δικαίωµα αποζηµίωσης µόνον ένα-
ντι του Ελληνικού Δηµοσίου, µε την επιφύλαξη των
προηγούµενων παραγράφων 8 και 9. 
Με τις διατάξεις των παρ. 14, 15 και 16 του άρθρου 2

ορίζεται ότι η πίστωση του ειδικού λογαριασµού της πε-
ρίπτωσης δ΄ του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212), µε
την ονοµασία «Ελληνικό Δηµόσιο – Λογαριασµός Εσό-
δων – Αποκρατικοποιήσεις» µε τα έσοδα που προέρχο-
νται από το τίµηµα που εισπράττει το Ταµείο από την α-
ξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων γίνεται ε-
ντός δεκαήµερης προθεσµίας από την είσπραξη του τι-
µήµατος. Ειδικότερα, όµως, ορίζεται ότι όταν το τίµηµα
αυτό προέρχεται από την αξιοποίηση περιουσιακού στοι-
χείου που µεταβιβάζεται στο Ταµείο από δηµόσια επιχεί-
ρηση ή το τίµηµα που εισπράττει εταιρεία (της οποίας το
µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµε-
σα στο Ταµείο), τότε η πίστωση του παραπάνω λογαρια-
σµού γίνεται µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την εί-
σπραξη του τιµήµατος, βάσει των όσων ειδικότερα πρό-
κειται να οριστούν σύµφωνα µε την κανονιστική απόφα-
ση µε την οποία θα καθορισθούν όλα τα ειδικότερα θέµα-

τα, όπως ο τρόπος προσδιορισµού και λογιστικής αποτύ-
πωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δα-
πανών που αφαιρούνται από το τίµηµα, ο τρόπος λογι-
στικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων, η διαδικασία και ο τρόπος
µεταφοράς του τιµήµατος στον ειδικό λογαριασµό και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
Με τις παραγράφους 17 και 18 του άρθρου 2 ορίζονται

τα έσοδα του Ταµείου και η διάθεσή τους. Στα έσοδα του
Ταµείου, εκτός από το τίµηµα που προέρχεται από την α-
ξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, περιλαµβάνο-
νται και οι τόκοι, τα µερίσµατα και οι κάθε είδους αποδό-
σεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των
χρηµατικών διαθεσίµων τους, οι επιχορηγήσεις από το
Δηµόσιο, ανάλογα µε το πρόγραµµα αξιοποίησης και τις
ανάγκες του καθώς και έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αι-
τία. Ορίζεται, τέλος, ρητά ότι τα έσοδα του Ταµείου δια-
τίθενται για την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους, την
αποπληρωµή τυχόν χρεών του Ταµείου, την κάλυψη των
λειτουργικών του εξόδων καθώς και την πληρωµή των
κάθε είδους δαπανών που είναι αναγκαίες προκειµένου
να εκπληρωθεί ο σκοπός του. 
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 ορίζονται τα θέµατα της

διοίκησης του Ταµείου, οι αρµοδιότητές του, η διαχείρι-
σή του και το καταστατικό του. 
Ειδικότερα, στην παρ. 1 ορίζεται ότι το Δ.Σ. του Ταµεί-

ου είναι πενταµελές και ορίζεται µε απόφαση της γενι-
κής συνέλευσης του µετόχου, δηλαδή του Ελληνικού
Δηµοσίου για θητεία τριών (3) ετών, που µπορεί να ανα-
νεώνεται. Για λόγους διαφάνειας και λόγω του κρίσιµου
ρόλου που καλείται να διαδραµατίσει το όργανο αυτό,
προβλέπεται ότι πριν από τον ορισµό των µελών του Δ.Σ.
του Ταµείου, η Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονι-
σµού της Βουλής διατυπώνει, µε πλειοψηφία των 2/3
των µελών της, γνώµη για την καταλληλότητα των προ-
τεινοµένων προς διορισµό ή την ανανέωση της θητείας
τους, για τις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος
Συµβούλου του Δ.Σ. του Ταµείου, ύστερα από τη σχετική
γνωστοποίηση που γίνεται από τον Υπουργό Οικονοµι-
κών στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Με την παρ. 2 του άρθρου 3 ορίζονται επιµέρους θέµα-

τα που αφορούν την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων
της προηγουµένης παραγράφου, µε πρόβλεψη ότι τα
δύο από τα πέντε µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου, πλην του
Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου, διορίζο-
νται, µετά από κλήρωση, για θητεία ενός και δύο ετών, α-
ντίστοιχα, καθώς και η δυνατότητα ανανέωσης της θη-
τείας των µελών αυτών που διορίστηκαν για περιορισµέ-
νη θητεία. Με τον τρόπο αυτό αποσκοπείται η διασφάλι-
ση συνέχειας τεχνογνωσίας και εµπειρίας στο Δ.Σ. του
Ταµείου. 
Στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 ορίζε-

ται ότι τα πρόσωπα που µπορούν να διοριστούν στο Δ.Σ.
είναι εγνωσµένου κύρους, επιστηµονικής κατάρτισης και
επαγγελµατικής επάρκειας και αξιοπιστίας, µε υψηλό ε-
πίπεδο τεχνογνωσίας ή µεγάλη εµπειρία στη διαχείριση,
αναδιοργάνωση και αναδόµηση επιχειρήσεων, σε δρα-
στηριότητες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ή στην ανά-
πτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Επίσης, ορίζε-
ται ότι στο καταστατικό µπορεί να περιλαµβάνεται η
πρόβλεψη για ένα εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. µε καθο-
ρισµό και των ειδικότερων καθηκόντων του. Στη συνέ-
χεια ορίζεται η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του
Ταµείου και η υπογραφή των συµβάσεων από τον Πρόε-
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δρό του, η εκπροσώπηση του Ταµείου στις γενικές συνε-
λεύσεις των εταιρειών, των οποίων κατέχει µετοχές το
Ταµείο καθώς και η δυνατότητα εξουσιοδότησης σε άλ-
λα µέλη του Δ.Σ. Ενδεικτικά ορίζονται οι σηµαντικότερες
αρµοδιότητες του Διευθύνοντος Συµβούλου, στο οποίο
περιλαµβάνονται η επιµέλεια και ο συντονισµός του
Ε.Π.Α., η υποβολή στο Δ.Σ. προτάσεων και εισηγήσεων
για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Ταµείου και
για τον σχεδιασµό της δράσης του, η κατάρτιση και υπο-
γραφή συµβάσεων µέχρι ενός ορισµένου ποσού βάσει α-
πόφασης του Δ.Σ.. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι και το
εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Ταµείου καθώς
και το όργανο λήψης των αποφάσεων για τα θέµατα του
προσωπικού του Ταµείου, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του
Κανονισµού Προσωπικού, λαµβάνοντας και όλα τα κα-
τάλληλα µέτρα για την αναβάθµιση και την αξιοποίησή
του. Για όλα τα διοικητικά θέµατα καθώς και τα θέµατα
αξιοποίησης και διαχείρισης των περιουσιακών του στοι-
χείων και γενικά για την πραγµάτωση του σκοπού του τα
οποία δεν περιλαµβάνονται ρητώς στις αρµοδιότητες
του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συµβούλου ή της γε-
νικής συνέλευσης του µετόχου προβλέπεται ότι αρµόδιο
αποφασιστικό όργανο είναι το Δ.Σ. του Ταµείου. 
Με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 3 ορίζεται ότι ασκού-

νται από τον Υπουργό Οικονοµικών τα δικαιώµατα του
Ελληνικού Δηµοσίου, ως µοναδικού µετόχου του Ταµεί-
ου και ότι παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση υ-
πουργικής απόφασης µε την οποία εγκρίνεται το κατα-
στατικό του Ταµείου στο οποίο ρυθµίζονται όλα τα θέµα-
τα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για τις
ανώνυµες εταιρείες και δεν περιλαµβάνονται στις προ-
τεινόµενες διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Επίσης
ορίζεται ότι το καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο
Ανώνυµων Εταιρειών και παρέχεται η δυνατότητα τρο-
ποποίησης και κωδικοποίησής του µε υπουργική απόφα-
ση. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 10 του άρ-

θρου 3 ορίζεται ότι συζητούνται στην Επιτροπή του άρ-
θρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής τόσο οι εξαµηνι-
αίες οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου όσο και ο ετή-
σιος ισολογισµός και απολογισµός του, µετά την κατά-
θεσή τους από τον Υπουργό των Οικονοµικών στη Βουλή
έχοντας προηγουµένως ελεγχθεί από ορκωτούς ελε-
γκτές. Προβλέπεται επίσης ότι οι εξαµηνιαίες οικονοµι-
κές καταστάσεις του Ταµείου και ο ετήσιος ισολογισµός
και απολογισµός του απαιτούν την έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης του µετόχου του Ταµείου. Με την εγκριτική
αυτή απόφαση απαλλάσσονται τα µέλη του Δ.Σ. και οι ε-
λεγκτές από κάθε ευθύνη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις περί ανωνύµων εταιρειών. Τέλος, για λόγους
πλήρους διαφάνειας και έντονου δηµοσίου συµφέρο-
ντος θεωρείται ότι είναι σηµαντικό να υπάρχει νοµοθετι-
κή πρόβλεψη για την δυνατότητα κύρωσης µε νόµο των
συµβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
του Ταµείου. 
Στις παραγράφους 11 έως και 17 του άρθρου 3 ρυθµί-

ζονται θέµατα που αφορούν τα µέλη του Δ.Σ. του Ταµεί-
ου. Προβλέπεται η δυνατότητα να παρίστανται ως παρα-
τηρητές στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ταµείου, χωρίς
δικαίωµα ψήφου, δύο εκπρόσωποι που προτείνονται από
τα κράτη µέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Η συµµετοχή αυτή αποσκοπεί στην αξιοποίηση
της τεχνογνωσίας των ενωσιακών οργάνων. Για τους εκ-
προσώπους αυτούς υφίσταται το δικαίωµα πλήρους ενη-

µέρωσης επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, κα-
θώς και υποβολής αίτησης στο Δ.Σ. για παροχή πληρο-
φοριών όσον αφορά τα θέµατα που αφορούν τη λειτουρ-
γία του Ταµείου και αντίστοιχα η υποχρέωση εχεµύθει-
ας, σύµφωνα µε τους κανόνες περί εµπιστευτικότητας,
απορρήτου και σύγκρουσης συµφερόντων της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής. Για άρση αµφισβητήσεων και διαφορετι-
κών τυχόν ερµηνειών ορίζεται ρητώς ότι η υποχρέωση ε-
χεµύθειας των εκπροσώπων αυτών δεν ισχύει έναντι
των θεσµών που εκπροσωπούν, δηλαδή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε οι πληροφορίες να
είναι συνεχώς στη διάθεση όλων των οργάνων της Τρι-
µερούς. 
Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισµό των α-

µοιβών του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου,
καθώς και των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται στα υ-
πόλοιπα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου µε υπουργική απόφα-
ση, ορίζοντας ρητά τα όρια για το ύψος αυτών των αµοι-
βών και αποζηµιώσεων. Στη συνέχεια ορίζεται ότι τα µέ-
λη του Δ.Σ. του Ταµείου δεν πρέπει να έχουν σύγκρουση
συµφερόντων µε το κρίσιµο και έντονου δηµοσίου συµ-
φέροντος έργο του Ταµείου ή των συνδεδεµένων µε αυ-
τό εταιρειών. 
Επίσης, ορίζεται ότι τα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου απα-

γορεύεται να ασκούν κατ’ επάγγελµα, είτε µόνα, είτε σε
συνεργασία µε τρίτους, δραστηριότητες που σχετίζονται
µε τους επιδιωκόµενους σκοπούς του Ταµείου ή να εκτε-
λούν εργασίες παρεµφερείς µε τους σκοπούς αυτούς ή
να µετέχουν µε οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες που ε-
πιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούµενη άδεια
της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση που µέλος του
Δ.Σ. παραβεί την απαγόρευση αυτή, το Ταµείο έχει δικαί-
ωµα αποζηµίωσης και το µέλος αυτό του Δ.Σ. εκπίπτει
των καθηκόντων του µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου.
Αυτή η υποχρέωση υφίσταται και για τα επόµενα δύο έ-
τη από την αποχώρησή τους από το Δ.Σ. του Ταµείου και
µάλιστα τα µέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να µην ασκούν
αντικείµενο όµοιο µε εκείνο του Ταµείου είτε ατοµικά, εί-
τε µε παρένθετο πρόσωπο, µε τη συµµετοχή τους ή την
παροχή των υπηρεσιών τους σε οποιαδήποτε µορφής
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων και
των φυσικών ή νοµικών προσώπων που έχουν συναλλα-
χθεί µε το Ταµείο. 
Ορίζεται δε ότι χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συ-

γκατάθεση της γενικής συνέλευσης του µετόχου απαγο-
ρεύεται στα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου να αποκαλύπτουν
οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία για τις δραστη-
ριότητές του, τα επιχειρηµατικά σχέδια, τους πελάτες ή
τις συνεργαζόµενες εταιρείες, καθώς και τις πληροφο-
ρίες που προκύπτουν µετά από έρευνες ή µελέτες που έ-
χουν παραγγελθεί και πληρωθεί από το Ταµείο. Τα µέλη
του Δ.Σ. έχουν επίσης την υποχρέωση της τήρησης από-
λυτης εχεµύθειας για τα δεδοµένα των υπηρεσιών, των
εργασιών, των στατιστικών στοιχείων ή άλλων δεδοµέ-
νων που αφορούν τη δραστηριότητα του Ταµείου και να
απέχουν από κάθε εκούσια ή ακούσια αποκάλυψή τους
σε οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση που αποδεδειγ-
µένα αποκαλύψουν ή δηµοσιοποιήσουν τα ίδια ή µέσω
τρίτων ή δεν εµποδίσουν τη διαρροή οποιασδήποτε εµπι-
στευτικής πληροφορίας, υπέχουν ευθύνη πλήρους απο-
ζηµίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζηµία, την οποία
θα υποστεί το Ταµείο από την αιτία αυτή. Η ρήτρα εµπι-
στευτικότητας παραµένει σε ισχύ για τρία έτη µετά την
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αποχώρησή των µελών του Δ.Σ. από το Ταµείο. Τέλος, ο-
ρίζεται η υποχρεωτική υποβολή από τα µέλη του Δ.Σ.
του Ταµείου της ειδικής αναλυτικής δήλωσης περιουσια-
κής κατάστασης (πόθεν έσχες) και προβλέπεται η έκδο-
ση κανονιστικής απόφασης µε την οποία θα προσδιορί-
ζεται το περιεχόµενο της δήλωσης αυτής, καθώς και η
δυνατότητα ανάθεσης του ελέγχου των δηλώσεων αυ-
τών σε ελεγκτική εταιρεία, µε δαπάνες του Ταµείου. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 4 προβλέ-

πεται η σύσταση επταµελούς Συµβουλίου Εµπειρογνω-
µόνων µε τριετή θητεία, ανανεώσιµη για επιπλέον τρία
έτη, µε πρόσωπα εγνωσµένου διεθνούς κύρους που δια-
κρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την ε-
παγγελµατική τους εµπειρία στον τεχνικό, οικονοµικό ή
νοµικό τοµέα. Τα τρία από τα επτά αυτά µέλη του Σ.Ε. υ-
ποδεικνύονται στο Δ.Σ. του Ταµείου από τους δύο εκ-
προσώπους των κρατών - µελών της Ευρωζώνης και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων είναι γνωµοδοτικό

όργανο µε υποχρεωτική έκφραση προηγούµενης γνώ-
µης, εφόσον κατόπιν αυτής εγκρίνεται από το Δ.Σ. το Ε-
πιχειρησιακό Πρόγραµµα της παρ. 10 του άρθρου 2 και
διενεργείται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου η ανα-
διάρθρωση εταιρείας ή και η θέση αυτής σε εκκαθάριση
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 5. 
Το όργανο αυτό γνωµοδοτεί υποχρεωτικά και για τις

συµβάσεις που αφορούν ή συνδέονται µε την αξιοποίη-
ση περιουσιακού στοιχείου του Ταµείου ή εταιρείας του,
εφόσον για τη σύναψή της απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.
του Ταµείου, καθώς και για κάθε άλλο θέµα που παραπέ-
µπεται σε αυτό µετά από απόφαση του Δ.Σ. 
Προσδιορίζεται στη συνέχεια το πλαίσιο βάσει του ο-

ποίου το όργανο αυτό επιτελεί το έργο του, όπως η εύ-
λογη προθεσµία που τίθεται από το Δ.Σ. για τη γνωµοδό-
τηση, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το διάστηµα των
δύο µηνών ορίζοντας και την απόλυτη ακυρότητα σε πε-
ρίπτωση που ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου χω-
ρίς την προηγούµενη γνωµοδότηση του Σ.Ε., στις περι-
πτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω και στις οποίες έ-
χει οριστεί εκ του νόµου υποχρεωτική η προηγούµενη
γνωµοδότησή του. Επίσης, το γνωµοδοτικό αυτό όργανο
µπορεί να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ταµείου τη λήψη µέ-
τρων που θεωρεί κατάλληλα, προκειµένου να επιτευ-
χθούν οι σκοποί του Ταµείου και για το λόγο αυτό το Δ.Σ.
του παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο ή πληροφορία ώστε
να εκπληρώσει την αποστολή του µε τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο. Με το όργανο αυτό αποσκοπείται ο προσπορι-
σµός τεχνογνωσίας ικανής να στηρίξει αξιόπιστα τη δια-
χειριστική και λειτουργική επάρκεια του Ταµείου. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 5 ορίζεται

ότι η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που πε-
ριέρχονται στο Ταµείο διενεργείται µε κάθε πρόσφορο
τρόπο αναφέροντας κατά σειρά τους τρόπους αξιοποίη-
σής τους που είναι η πώληση, η σύσταση εµπράγµατων
δικαιωµάτων περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων ορι-
ζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, η µεταβίβαση εµπράγ-
µατων δικαιωµάτων οποιασδήποτε φύσης επί αυτών, η
εκµίσθωση, η παραχώρηση της χρήσης ή της εκµετάλ-
λευσής τους, η ανάθεση της διαχείρισης των περιουσια-
κών στοιχείων εισφοράς τους σε ανώνυµες εταιρείες και
στη συνέχεια η πώληση των µετοχών που προκύπτουν
καθώς και η τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από
τον επιχειρηµατικό ή µη χαρακτήρα τους, σύµφωνα µε
τα άρθρα 10, 11 και 14 του ν. 3156/2003. 

Στο πλαίσιο αυτό το Ταµείο µπορεί να συνάπτει κάθε
µορφής συµβάσεις, όπως ενδεικτικά συµβάσεις δανείου,
ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών, συµβάσεις
µετόχων και συµβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωµάτων
προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων.
Οι συµβάσεις δανείου που συνάπτει το Ταµείο συνοµο-
λογούνται µε όρους ανοικτής αγοράς. Επίσης, το Ταµείο
µπορεί να εκδίδει οµολογιακά δάνεια, για τα οποία επι-
τρέπεται να παρέχεται η εγγύηση του Δηµοσίου µε από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ορίζεται, επίσης, ότι
οι οµολογίες εκδόσεως του Ταµείου εξοµοιώνονται µε ο-
µόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου, µπορούν να εκδίδο-
νται σε άυλη µορφή και διέπονται από τις διατάξεις για
τους άυλους τίτλους του Ελληνικού Δηµοσίου. Το Τα-
µείο µπορεί, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο άρθρο
23α του κ.ν. 2190/1920, να χρησιµοποιεί το προϊόν από
την έκδοση οµολογιών για να αποκτήσει οµόλογα του
Ελληνικού Δηµοσίου από την πρωτογενή ή δευτερογενή
αγορά. Μπορεί, επίσης, να ανταλλάσσει οµολογίες εκ-
δόσεώς του µε οµόλογα του Δηµοσίου ή και να παρέχει
εγγύηση υπέρ των οµολογιακών και άλλων δανείων του
δηµοσίου, κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στο άρ-
θρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 
Στην παρ. 5 του άρθρου 5 προβλέπεται ότι στις περι-

πτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συµφέρουσα η µεταβί-
βαση του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου εταιρείας,
της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει άµεσα ή έµµε-
σα εξ ολοκλήρου στο Ταµείο, διενεργείται µε απόφαση
του Δ.Σ. του Ταµείου, µετά από υποχρεωτική γνωµοδό-
τηση του Συµβουλίου των Εµπειρογνωµόνων αναδιάρ-
θρωση της εταιρείας ή και τίθεται αυτή υπό εκκαθάριση. 
Τέλος, µε την παρ. 6 του προτεινόµενου άρθρου εισά-

γεται απαγόρευση σύστασης εµπράγµατων ασφαλειών
από το Ταµείο στα περιουσιακά στοιχεία που µεταβιβά-
ζονται και περιέρχονται σε αυτό σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην παρ. 5 του άρθρου 2, εκτός εάν µε τη σύστα-
ση εµπράγµατων ασφαλειών δεν εµποδίζεται ούτε καθυ-
στερεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αξιοποίησής τους. 
Στις διατάξεις του άρθρου 6 του προτεινόµενου σχεδί-

ου νόµου περιλαµβάνονται τα θέµατα που αφορούν την
αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου. Ο-
ρίζεται ότι η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων που
περιέρχονται στο Ταµείο γίνεται σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στον κανονισµό του Ταµείου που προβλέπεται στο
άρθρο 8. Για τα ακίνητα που περιέρχονται στο Ταµείο ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του επόµενου κεφαλαίου του
παρόντος σχεδίου νόµου. Πριν από τη λήψη της απόφα-
σης για τον τρόπο αξιοποίησης των περιουσιακών στοι-
χείων του Ταµείου, διενεργείται τελική αποτίµηση από α-
νεξάρτητο εκτιµητή, όπως επίσης ειδικότερα θα προβλε-
φθεί στον κανονισµό του Ταµείου. 
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 ορίζονται τα θέµατα του

προσωπικού του Ταµείου προβλέποντας ότι το προσωπι-
κό αυτό προσλαµβάνεται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου, αποκλειστικά
µε απόφαση του Δ.Σ. και για τις συµβάσεις αυτές εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Επίσης,
παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες του
Ταµείου σε προσωπικό µε µεταφορά και ένταξη στο προ-
σωπικό του, εργαζοµένων σε εταιρείες των οποίων το
µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµε-
σα, στο Ταµείο ή των οποίων περιουσιακά στοιχεία µετα-
βιβάζονται και περιέρχονται στο Ταµείο. Η µεταφορά αυ-
τή πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονο-
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µικών, ύστερα από αίτηµα του Ταµείου. Προκειµένου να
καλυφθούν οι ανάγκες του Ταµείου σε προσωπικό είναι
δυνατή η σύναψη συµβάσεων δανεισµού των υπηρεσιών
µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα, για χρονικό διάστηµα
τριών ετών, που µπορεί να ανανεώνεται και οι οποίες
δεν λύουν την εργασιακή σχέση µε τον αρχικό εργοδό-
τη, ο οποίος εξακολουθεί να έχει την ευθύνη καταβολής
των αποδοχών των εργαζοµένων και της ασφάλισής
τους. Το Ταµείο ασκεί εργοδοτική εξουσία, κατά το διά-
στηµα του δανεισµού και υποχρεούται στην καταβολή
των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφο-
ρών, για εργασία που παρέχεται πέραν των συµβατικών
ή νόµιµων υποχρεώσεων των εργαζοµένων. Παράλληλα,
επιτρέπεται και η απόσπαση στο Ταµείο προσωπικού από
το Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό διάστηµα τριών
ετών που µπορεί να παραταθεί µία µόνο φορά επίσης για
τρία έτη, µε κοινή υπουργική απόφαση χωρίς να απαιτεί-
ται γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από
τον οποίο αποσπάται. Τέλος, στο Ταµείο υπάρχει η δυνα-
τότητα απόσπασης, ύστερα από αίτηµά τους των υπαλ-
λήλων που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισµούς, των ο-
ποίων η Ελλάδα είναι µέλος. 
Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ορίζονται τα θέµατα

που αφορούν τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του
Ταµείου και τις αποδοχές προσωπικού. Ορίζεται ότι ο ε-
σωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Ταµείου εγκρίνε-
ται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου και καθορίζει τη
διάρθρωση του Ταµείου, τις θέσεις προσωπικού, τα ανα-
γκαία προσόντα για την πρόσληψη, τις πάσης φύσεως α-
ποδοχές του προσωπικού, τον τρόπο λειτουργίας του
Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Επίσης, µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου καθορί-
ζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού του,
ανάλογα µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του και
τα καθήκοντα που ασκεί, οι οποίες απαγορεύεται να υ-
περβαίνουν το ήµισυ των αποδοχών του Προέδρου ή του
Διευθύνοντος Συµβούλου, όπως καθορίζονται µε την πα-
ράγραφο 12 του άρθρου 3. Στο πλαίσιο αυτών των ρυθµί-
σεων ορίζεται ότι αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές ή απο-
λαβές του προσωπικού που µεταφέρεται στο Ταµείο από
εταιρείες, δεν λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό
των αποδοχών τους, όταν συνοµολογούνται οι ατοµικές
συµβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού. Παρέχεται
επίσης εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών για
την έγκριση του κανονισµού που καταρτίζεται από το
Δ.Σ. του Ταµείου µε τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών και εκτέλε-
σης έργων και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµά-
των, εξοπλισµού και συναφών εργασιών, αγορών ακινή-
των, µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσε-
ων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δι-
καιώµατος επί ακινήτων. Τέλος, ορίζεται ότι µέχρι την έ-
γκριση των προβλεπόµενων κανονισµών τα παραπάνω
θέµατα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του πρωτογενούς ή
δευτερογενούς δικαίου της Ε.Ε. αναφορικά µε το συντο-
νισµό των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προ-
µηθειών και υπηρεσιών. 
Στις διατάξεις του άρθρου 9 περιλαµβάνονται οι λοι-

πές και µεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία του Τα-
µείου. Ειδικότερα ορίζεται ότι τα καταστατικά των εται-
ρειών, των οποίων το σύνολο των µετοχών περιέρχεται
άµεσα ή έµµεσα στο Ταµείο, µπορούν να τροποποιούνται
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου, ως προς ό-

λες τις διατάξεις τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920. Ορίζεται επίσης ότι διατάξεις νόµων ή κανο-
νιστικών αποφάσεων, µε τις οποίες ρυθµίζονται θέµατα,
που υπάγονται σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 στο κα-
νονιστικό περιεχόµενο του καταστατικού, παύουν να ι-
σχύουν από τη δηµοσίευση του νέου καταστατικού της
εταιρείας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν.
2190/1920, διατάξεις νόµων ή κανονιστικών αποφάσεων,
µε τις οποίες προβλέπεται η άσκηση περαιτέρω εποπτεί-
ας από άλλο διοικητικό όργανο επί των εταιρειών αυτών,
καταργούνται από την περιέλευση στο Ταµείο, άµεσα ή
έµµεσα, του συνόλου των µετοχών τους. Επίσης, παρέ-
χεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής από-
φασης µε την οποία το Ταµείο υπεισέρχεται, αυτοδίκαια
και χωρίς άλλη διατύπωση, σε όλα τα υφιστάµενα και
µελλοντικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Δηµοσίου,
που απορρέουν από συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, που
έχουν συναφθεί κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3049/2002. Όπου
γίνεται αναφορά στο Δηµόσιο στις εν λόγω συµβάσεις,
νοείται το Ταµείο από τη δηµοσίευση της αποφάσεως
της Δ.Ε.Α.Α., και οι προβλεπόµενες στη σύµβαση υπηρε-
σίες, εφεξής παρέχονται στο Ταµείο. Στην περίπτωση
που κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία δηµοσίευσης
έχει εκδοθεί απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. για την ανάθεση
σύµβασης παροχής υπηρεσιών, χωρίς να έχει συναφθεί
η σχετική σύµβαση, το Ταµείο συνεχίζει τις σχετικές δια-
δικασίες, συµπεριλαµβανοµένων και των απαραίτητων
διαπραγµατεύσεων, µέχρι την ολοκλήρωση της ανάθε-
σης, η οποία διενεργείται από το Ταµείο. Επίσης, ορίζε-
ται ότι µέχρι την πρώτη συγκρότηση της Επιτροπής, η α-
νάθεση των συµβάσεων διενεργείται χωρίς γνώµη της
Επιτροπής, µε απόφαση της Δ.Ε.Α.Α.. Τέλος, εισάγεται
επιτρεπτή, εφόσον προβλέπεται ρητά σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 1, εξαίρεση από τον γενικό κανόνα ό-
τι το Ταµείο υπάγεται στις διατάξεις περί ανωνύµων ε-
ταιρειών και δεν διέπεται από τις διατάξεις των οργανι-
σµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Ορίζεται ότι εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της
παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 για τον προσυµ-
βατικό έλεγχο των συµβάσεων που συνάπτει το Ταµείο ή
οι εταιρείες των οποίων το κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλή-
ρου, άµεσα ή έµµεσα στο Ταµείο. Στον προσυµβατικό
αυτό έλεγχο ορίζεται ότι υπάγονται και οι συµβάσεις για
την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµεί-
ου ή των ως άνω εταιρειών στις περιπτώσεις που το τί-
µηµα ή το χρηµατικό αντάλλαγµα υπερβαίνει το ποσό
των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, ύψος που είναι κατά
πολύ µικρότερο από τις ισχύουσες διατάξεις αλλά για
λόγους διαφάνειας θεωρείται εύλογο. Για τις συµβάσεις
αυτές απαιτείται γνωµοδότηση του Συµβουλίου των Ε-
µπειρογνωµόνων. Ρητά προβλέπεται ότι οι συµβάσεις
αυτές που έχουν συνοµολογηθεί µετά από τον προσυµ-
βατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρούνται ε-
πωφελείς και συµφέρουσες για το Ταµείο και το Ελληνι-
κό Δηµόσιο. 
Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου αυτού παρέ-

χεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών για
την έκδοση κανονιστικής απόφασης µε την οποία διαπι-
στώνεται η έναρξη λειτουργίας του Ταµείου προκειµέ-
νου να επέλθουν τα έννοµα αποτελέσµατα της λειτουρ-
γίας αυτής σύµφωνα µε το παρόν. Η απόφαση αυτή πρέ-
πει να έχει εκδοθεί εντός ενός µηνός από την δηµοσίευ-
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ση του παρόντος νόµου. Από την ηµεροµηνία ισχύος της
κανονιστικής απόφασης µεταφέρονται στο Ταµείο, µε α-
πόφαση που λαµβάνει η Δ.Ε.Α.Α. σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην παρ. 5 του άρθρου 2, τα περιουσιακά στοιχεία
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που περιλαµβάνονται
στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγι-
κής 2012-2015. 

Γ. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Β΄ 

Ι. Γενικά 
Το εγχείρηµα της αξιοποίησης των δηµοσίων ακινήτων

απαιτεί κατάλληλο, σταθερό και αποτελεσµατικό πλαί-
σιο κανόνων και διαδικασιών και υπέρβαση των χωροθε-
τικών ακαµψιών και εµποδίων καθώς και των γραφειο-
κρατικών αγκυλώσεων που συχνά υπονοµεύουν την
προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα µας. Τον σκοπό αυ-
τό υπηρετούν οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, µε τις
οποίες ρυθµίζεται το κρίσιµο ζήτηµα της πολεοδοµικής
ωρίµανσης και της απόδοσης βιώσιµης επενδυτικής ταυ-
τότητας στα δηµόσια ακίνητα, µε σκοπό την αξιοποίησή
τους που συνιστά λόγο δηµοσίου συµφέροντος. 

ΙΙ. Ειδικότερα επί των άρθρων 10 έως και 17 
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο

10, καταλαµβάνουν καταρχάς τα δηµόσια ακίνητα που
θα µεταβιβασθούν στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο κεφάλαιο Α΄ του σχεδίου νόµου. Πέραν των πιο πά-
νω ακινήτων, στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του
παρόντος κεφαλαίου, µπορεί να υπάγονται επίσης και
άλλα δηµόσια ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περι-
ουσία του ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και ακίνητα που
ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ., και σε δηµόσιες επιχειρήσεις το
µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου στο
Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., µε σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη
και αξιοποίησή τους. Η υπαγωγή των ακινήτων αυτών
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κεφαλαίου γίνεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα
από αίτηση του κυρίου του ακινήτου. 
Με τις ρυθµίσεις των άρθρων 11 έως και 13 εισάγονται

γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές κατηγορίες
χρήσεων γης, καθώς και ειδική διοικητική διαδικασία για
τη βιώσιµη ανάπτυξη και αξιοποίηση των δηµοσίων ακι-
νήτων, η οποία συµβαδίζει µε την επενδυτική ωρίµανσή
τους και διασφαλίζει τον ολοκληρωµένο επενδυτικό
προορισµό τους µε κριτήρια χωροταξικά, περιβαλλοντι-
κά, αναπτυξιακά, τεχνικοοικονοµικά και εµπορικά. Ειδι-
κότερα, η διαδικασία πολεοδοµικής ωρίµανσης, η οποία
εισάγεται µε τα άρθρα 12 και 13, αναπτύσσεται σε δύο
στάδια, ως εξής: 
Το πρώτο στάδιο, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο

12, περιλαµβάνει τον καθορισµό του χωρικού προορι-
σµού του προς αξιοποίηση ακινήτου, ο οποίος συνιστά
και τη βασική επενδυτική του ταυτότητα για κάθε µετα-
γενέστερη πράξη αξιοποίησης. Ο καθορισµός αυτός γί-
νεται µε την κατάρτιση και έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χω-
ρικής Ανάπτυξης για κάθε δηµόσιο ακίνητο (ΕΣΧΑΔΑ).
Με το σχέδιο αυτό γίνεται η οριοθέτηση του προς αξιο-
ποίηση ακινήτου και η υπαγωγή του σε µία εκ των γενι-
κών κατηγοριών χρήσεων γης και όρων δόµησης που ο-
ρίζονται στο άρθρο 11. Επιπλέον, εγκρίνονται οι ειδικό-
τερες χρήσεις γης που επιτρέπονται στην έκταση του

προς ανάπτυξη ακινήτου και οι τυχόν πρόσθετοι περιορι-
σµοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της έντασης κάθε
χρήσης, οι ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης καθώς
και ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου γύρω από το
οριοθετούµενο κατά περίπτωση ακίνητο (buffer zones),
στις οποίες µπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και πε-
ριορισµοί στις χρήσεις γης, στη δόµηση και στην εγκατά-
σταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Η έ-
γκριση του ως άνω Ειδικού Σχεδίου γίνεται µε προεδρικό
διάταγµα ώστε να διασφαλίζεται ο προληπτικός έλεγχος
νοµιµότητας των προτεινόµενων χωρικών ρυθµίσεων α-
πό το ΣτΕ και η βιωσιµότητα του προτεινόµενου επενδυ-
τικού προορισµού του ακινήτου. 
Η κατάρτιση του Ειδικού Σχεδίου αποτελεί προϊόν συ-

στηµατικής επιστηµονικής τεκµηρίωσης αλλά και ευρεί-
ας δηµοσιότητας, η οποία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο
της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης
αυτού. Για τον σκοπό αυτό, στο άρθρο 12 προβλέπεται η
υποβολή, για κάθε υπό αξιοποίηση δηµόσιο ακίνητο, ειδι-
κής µελέτης, µε την οποία τεκµηριώνεται µε βάση χωρο-
ταξικά, περιβαλλοντικά, χρηµατοοικονοµικά και εµπορι-
κά κριτήρια, ο βέλτιστος χωρικός προορισµός του ακινή-
του, καθώς και στρατηγικής περιβαλλοντικής µελέτης µε
την οποία αποτιµώνται οι επιπτώσεις της σχεδιαζόµενης
ανάπτυξης στο φυσικό, πολιτιστικό και οικιστικό περι-
βάλλον της περιοχής. Το υπό κατάρτιση σχέδιο, όπως
και η στρατηγική περιβαλλοντική µελέτη αυτού, υποβάλ-
λονται σε διαδικασία δηµοσιότητας και διαβούλευσης µε
το κοινό, καθώς και σε διαδικασία γνωµοδότησης εκ µέ-
ρους του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου, ενώ η σχε-
τική διοικητική διαδικασία ολοκληρώνεται µε την εισήγη-
ση του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποί-
ηση της Δηµόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρ-
θρο 16. 
Σηµειωτέον ότι, εφόσον στη σχετική µελέτη εµπεριέ-

χεται σχετική τεκµηρίωση, µε τα εγκρινόµενα κατά τα α-
νωτέρω διατάγµατα µπορεί να τροποποιούνται επιµέ-
ρους ρυθµίσεις εγκεκριµένων Ρυθµιστικών Σχεδίων, Γε-
νικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, Σχεδίων Χωρικής και Οικι-
στικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, Ζωνών Οικιστικού
Ελέγχου και άλλων σχεδίων χρήσεων γης, οι οποίες ε-
πηρεάζουν την αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων, ιδίως
στις περιπτώσεις που οι ρυθµίσεις αυτές είναι ασαφείς,
αντιφατικές ή ανεπίκαιρες. Αντιστοίχως, παρέχεται η δυ-
νατότητα τροποποίησης εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως
και πολεοδοµικών µελετών ή/και καθορισµού ειδικών
χρήσεων γης και όρων δόµησης προκειµένου να αποδί-
δεται ο βέλτιστος πολεοδοµικός-επενδυτικός προορι-
σµός στα προς αξιοποίηση δηµόσια ακίνητα που βρίσκο-
νται σε εντός σχεδίων πόλεων περιοχές. Σκοπός των πιο
πάνω ρυθµίσεων είναι η ολοκληρωµένη θεώρηση των
βασικών παραµέτρων αξιοποίησης των δηµοσίων ακινή-
των (χωροταξικών, πολεοδοµικών, περιβαλλοντικών, α-
ναπτυξιακών, τεχνικοοικονοµικών κ.λπ.) και η παροχή
της αναγκαίας ευελιξίας κατά τον σχετικό σχεδιασµό, έ-
τσι ώστε να συνδυάζονται, κατά τρόπο βιώσιµο, οι πολε-
οδοµικές και χωροταξικές προτεραιότητες µε άλλες δη-
µόσιες ανάγκες, όπως είναι ιδίως η αποτελεσµατική α-
ξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων και η συµβολή της ε-
πένδυσης στην εθνική οικονοµία και στους δηµοσιονοµι-
κούς στόχους της χώρας. 
Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας πολεοδοµικής ωρί-

µανσης των προς αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 13, αφορά τη χωροθέτηση του
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επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή της συγκεκριµένης επεν-
δυτικής πρότασης που θα προκύψει µετά τη διενέργεια
σχετικού διαγωνισµού και την επιλογή αναδόχου (παρα-
χωρησιούχου, µακροχρόνιου µισθωτή, αγοραστή κ.λπ.)
που θα υλοποιήσει την επένδυση. Συγκεκριµένα, µε το
άρθρο 13 εισάγεται ειδική διαδικασία χωροθέτησης του
επενδυτικού σχεδίου, στην οποία ενσωµατώνεται και η
απαιτούµενη κατά περίπτωση έγκριση περιβαλλοντικών
όρων των επιµέρους έργων και δραστηριοτήτων καθώς
και των αναγκαίων έργων εξωτερικής υποδοµής (δίκτυα
κοινής ωφέλειας, οδοί προσπέλασης, κόµβοι κ.λπ.). Μία
σηµαντική καινοτοµία της προτεινόµενης ρύθµισης είναι
ότι στην έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου
ενσωµατώνονται και άλλες, πλην της έγκρισης περιβαλ-
λοντικών όρων, ειδικές χωροθετικές- περιβαλλοντικές ά-
δειες και εγκρίσεις, όπως είναι οι απαιτούµενες από τη
δασική και αρχαιολογική νοµοθεσία εγκρίσεις, καθώς
και, προκειµένου για τουριστικά καταλύµατα και εγκατα-
στάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, οι ειδικές εγκρί-
σεις για την τουριστική καταλληλότητα των οικοπέδων ή
γηπέδων και οι εγκρίσεις σκοπιµότητας και σκοπιµότη-
τας-χωροθέτησης των ειδικών τουριστικών υποδοµών
που προβλέπονται από την τουριστική νοµοθεσία. Με
την προτεινόµενη ενσωµάτωση επιτυγχάνεται σηµαντι-
κή επιτάχυνση και απλοποίηση της όλης χωροθετικής
διαδικασίας. Με το ίδιο άρθρο ρυθµίζεται η διάρκεια ι-
σχύος των κατά τα ανωτέρω εγκρινόµενων περιβαλλο-
ντικών όρων, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανανέωσής
τους καθώς και η δυνατότητα παράτασής τους µέχρι την
έκδοση νέας ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφα-
σης. Τέλος, µία ακόµη καινοτοµία της προτεινόµενης
ρύθµισης είναι η υποχρέωση που θεσπίζεται να δηµοσι-
εύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι εγκριτικές
αποφάσεις για τη χωροθέτηση των επενδυτικών σχε-
δίων. Με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνεται η έγκαιρη ενη-
µέρωση του κοινωνικού συνόλου για το ακριβές περιεχό-
µενο και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις της επένδυσης
και παρέχεται, σε όποιον έχει έννοµο συµφέρον, η δυνα-
τότητα έγκαιρης προσφυγής στη δικαιοσύνη. 
Με το άρθρο 14 ρυθµίζεται η διαδικασία παραχώρησης

της χρήσης του αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώµα-
τος εκτέλεσης, χρήσης και εκµετάλλευσης λιµενικών
έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάµενων στην περιοχή, λι-
µενικών εγκαταστάσεων, για τους σκοπούς της αξιοποί-
ησης των δηµοσίων ακινήτων, και τους όρους υπό τους
οποίους αυτή δύναται να πραγµατοποιηθεί µε την έκδο-
ση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
µικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι τα ακίνητα που δη-
µιουργούνται από τη µετατόπιση προς τη θάλασσα του
ορίου του αιγιαλού, λόγω εκτέλεσης έργων, αποτελούν
δηµόσια κτήµατα και µπορεί να παραχωρούνται και αυτά
κατά χρήση ή να εκµισθώνονται στον κύριο της επένδυ-
σης µε απόφαση των αρµοδίων Υπουργών.
Στο άρθρο 15 ορίζεται ότι όλες οι οικοδοµικές άδειες

για τις µόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις που θα ανεγερ-
θούν επί των δηµοσίων ακινήτων για τα οποία έχει προη-
γηθεί έγκριση χωροθέτησης κατά το άρθρο 13, θα εκδί-
δονται από τη Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών
Κανονισµών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, ώστε να εξασφαλίζεται ενιαία
και ταχεία αντιµετώπιση των σχετικών επενδυτικών σχε-
δίων. Με το ίδιο άρθρο εισάγεται ειδική διοικητική διαδι-
κασία για την έκδοση των πιο πάνω οικοδοµικών αδειών,

κατά το -εφαρµοσθέν επιτυχώς στο παρελθόν- πρότυπο
των Ολυµπιακών έργων. Στο ίδιο άρθρο (παρ. 2) θεσπίζε-
ται η υποχρέωση ηλεκτρονικής ανάρτησης των πράξεων
που αναφέρονται στα άρθρα 12 έως και 15 του παρόντος
κεφαλαίου και συσχετίζεται η ανάρτηση αυτή µε την
προθεσµία άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως κατά των
πράξεων που αναρτώνται. 
Με το άρθρο 16 ρυθµίζεται η σύνθεση, οι αρµοδιότη-

τες και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του Κε-
ντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της
Δηµόσιας Περιουσίας. Πρόκειται για ένα µόνιµο µηχανι-
σµό οριζόντιου συντονισµού µεταξύ των βασικών υπουρ-
γείων και κρατικών οργανισµών που εµπλέκονται στη
διαδικασία ανάπτυξης και αξιοποίησης των δηµοσίων α-
κινήτων, ο οποίος λειτουργεί υπό την αιγίδα του Γενικού
Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικο-
νοµικών. Έργο τoυ ανωτέρω Συµβουλίου είναι ο συντονι-
σµός των ενεργειών των συναρµόδιων υπουργείων και
οργανισµών, η παρακολούθηση της εφαρµογής της νο-
µοθεσίας για την αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης πε-
ριουσίας και η επίλυση σχετικών προβληµάτων, καθώς
και η παροχή εισηγήσεων και γνωµοδοτήσεων κατά την
έκδοση των επιµέρους πράξεων που προβλέπονται στις
διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 
Τέλος, µε το άρθρο 17  ρυθµίζονται θέµατα που αφο-

ρούν στην ωρίµανση της τουριστικής περιουσίας του Δη-
µοσίου, προκειµένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες α-
ξιοποίησης µε στόχο την προσέλκυση επενδυτικού εν-
διαφέροντος που θα αναβαθµίσει το τουριστικό προϊόν
της χώρας συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη
και την απασχόληση. 
Συγκεκριµένα προβλέπονται:
1. Δυνατότητα νοµιµοποίησης των κτιριακών εγκατα-

στάσεων, που ανεγέρθηκαν από τον ΕΟΤ ή τρίτο για λο-
γαριασµό του µέχρι το χρόνο περιέλευσης των περιου-
σιακών του στοιχείων στην «Ε.Τ.Α. Α.Ε.» µέσω διαπι-
στωτικών πράξεων. Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί, ότι µε-
τά την περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων του
Ε.Ο.Τ. στην «Ε.Τ.Α. Α.Ε.», για πολλά από τα ακίνητα αυ-
τά δεν κατέστη δυνατή η έκδοση διαπιστωτικών πράξε-
ων, λόγω απώλειας στοιχείων (π.χ διαγραµµάτων), γεγο-
νός που αφενός δυσχεραίνει τις Τεχνικές Υπηρεσίες του
Ε.Ο.Τ. να εκδώσουν τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις
και αφετέρου δηµιουργεί ανυπέρβλητα εµπόδια στην α-
ξιοποίηση των ακινήτων για λόγους που δεν εµπίπτουν
στη σφαίρα ευθύνης των επενδυτών. Με τη διάταξη αυτή
οι Τεχνικές Υπηρεσίες µπορούν να λάβουν υπόψη τους
για την έκδοση των πράξεων αυτών, όχι µόνο διαγράµ-
µατα, αλλά και συµβάσεις εργολαβιών ή οποιαδήποτε
άλλα δηµόσια έγγραφα ή στοιχεία δηµιουργούν νόµιµο
έρεισµα στις Υπηρεσίες για την έκδοση διαπιστωτικών
πράξεων. Περαιτέρω, δίδεται η δυνατότητα στον Ε.Ο.Τ.
να παρεµβαίνει και για την εκτέλεση εργασιών συντήρη-
σης, ανακαίνισης ή εκτεταµένης επισκευής στις παραπά-
νω εγκαταστάσεις, για τη διατήρηση ή εκσυγχρονισµό
τους προς όφελος της δηµόσιας περιουσίας, ώστε να εί-
ναι δυνατή η έκδοση της σχετικής άδειας από τις αρµό-
διες υπηρεσίες.

2. Η εξασφάλιση της προστασίας των δικαιωµάτων επί
περιουσιακών στοιχείων διοίκησης και διαχείρισης της
Ε.Τ.Α. Α.Ε., µέσω της δηµοσιότητας που δίνεται µε τη
µεταγραφή τους στα αρµόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτη-
µατολόγια. 

3. Η δυνατότητα µεταβίβασης κατά κυριότητα περιου-
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σιακών στοιχείων του Ε.Ο.Τ. στην «Ε.Τ.Α. Α.Ε.» ή σε θυ-
γατρικές της εταιρείες µε Πράξη του Υπουργικού Συµ-
βουλίου.

4. Καθορισµός νέας διαδικασίας υπολογισµού αποζη-
µίωσης σε περιπτώσεις ολικής ή µερικής ανάκλησης α-
παλλοτριώσεων, ώστε να συνυπολογίζονται οι τρέχου-
σες αγοραίες αξίες των επιστρεπτέων ακινήτων και να
αποτρέπονται φαινόµενα καταχρηστικής άσκησης δικαι-
ωµάτων και κερδοσκοπίας σε βάρος του Δηµοσίου.

5. Ειδικές διαδικασίες για τη δυνατότητα επανακήρυ-
ξης ανακληθείσας ή αρθείσας απαλλοτρίωσης υπέρ του
Ε.Ο.Τ. σε σύντοµο χρονικό διάστηµα χωρίς εδαφικώς
ποσοτικοποιηµένους περιορισµούς.

6. Ανάθεση της διοίκησης και διαχείρισης στην «Ε.Τ.Α.
Α.Ε.» των ακινήτων για τα οποία κηρύσσεται εκ νέου α-
ναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Ε.Ο.Τ.

7. Δυνατότητα καταγγελίας συµβάσεων µίσθωσης, ε-
φόσον η συνέχισή τους είναι ασυµβίβαστη προς την α-
ξιοποίηση της συνολικής έκτασης, εντός της οποίας βρί-
σκονται.

8. Καθορισµός ανωτάτων και κατωτάτων ορίων των ε-
πιβαλλοµένων τελών καθαριότητας και φωτισµού των ε-
γκαταστάσεων του ν. 3342/2005, προκειµένου να απο-
φευχθεί η υπέρµετρη χρέωση ακινήτων που δεν έχουν
αξιοποιηθεί επενδυτικά και δεν αποφέρουν έσοδα.

9. Δυνατότητα να προβαίνει στη συµβολαιογραφική
δήλωση θέσεων στάθµευσης των εγκαταστάσεων του ν.
3342/2005 ο εκάστοτε φορέας, στον οποίο έχει ανατεθεί
η διοίκηση και διαχείριση αυτών, για λογαριασµό του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου ή του νοµικού προσώπου δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου που έχει αντίστοιχα την κυριότητα των
ως άνω εγκαταστάσεων, προκειµένου να διευκολυνθεί η
έκδοση οικοδοµικών αδειών στις εγκαταστάσεις αυτές.

10. Σε περίπτωση όπου, λόγω επαναχάραξης αιγιαλού
που έχει χαρακτηρισθεί ως τουριστικό δηµόσιο κτήµα,
δηµιουργείται νέα έκταση, χαρακτηρίζεται και αυτή ως
τουριστικό δηµόσιο κτήµα και η διοίκηση και διαχείρισή
της ανατίθεται στην «Ε.Τ.Α. Α.Ε.», προκειµένου να απο-
φευχθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον ad hoc
κάθε φορά χαρακτηρισµό του νέου τµήµατος ως τουρι-
στικού δηµοσίου κτήµατος. 

Δ. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Γ΄ 

Ι. Γενικά
Η «επιφάνεια» είναι, όπως προκύπτει από τον ίδιο τον

όρο, το εµπράγµατο δικαίωµα που παρέχει στο δικαιού-
χο χωριστή κυριότητα (µε µέγιστη όµως εκ του νόµου
χρονική διάρκεια) επί των κτισµάτων που υπάρχουν ή θα
κατασκευασθούν. Τέτοια κτίσµατα µπορεί να είναι οποι-
ασδήποτε φύσης οικοδόµηµα ή εγκατάσταση, π.χ. κτί-
ριο, δεξαµενή, υπόστεγο, πάρκινγκ, γέφυρα, σήραγγα,
µνηµείο, αγωγός, αεροδρόµιο, οδικό, σιδηροδροµικό ή
λιµενικό έργο. Το κτίσµα µπορεί να είναι και υπόγειο.
Μπορεί να υφίσταται κατά τη σύσταση του δικαιώµατος
ή να ανεγερθεί µεταγενέστερα.
Η επιφάνεια αποτελούσε θεσµό του Ρωµαϊκού Δικαί-

ου, που ίσχυε και στην Ελλάδα µέχρι την εισαγωγή του
Αστικού Κώδικα το 1946. Ο ιδιοκτήτης παρέµενε κύριος
του εδάφους, ο δε «επιφανειούχος» γινόταν κύριος των
κτισµάτων. Αποτελούσε συνεπώς παρέκκλιση από την
αρχή «τα υπερκείµενα είκει τοις υποκειµένοις» («superfi-
cies solo cedit»). Όµως ο Αστικός Κώδικας (1946) κατάρ-
γησε το θεσµό της επιφάνειας, αν και διατήρησε τα προ-

ϋπάρχοντα δικαιώµατα. Λόγος της κατάργησης ήταν τό-
τε το ανεπιθύµητο της πολυδιάσπασης της κυριότητας,
που δυσχεραίνει την εκµετάλλευση και αξιοποίηση των
ακινήτων, αλλά και η ύπαρξη εναλλακτικών νοµικών µορ-
φών, όπως η πρόσφατη (τότε) οριζόντια ιδιοκτησία. Ω-
στόσο, η επιφάνεια εξυπηρετεί ποικίλες ανάγκες, που
δεν µπορούν να ικανοποιηθούν µε παραπλήσιους θε-
σµούς, όπως είναι η οριζόντια ιδιοκτησία, οι µακροχρό-
νιες µισθώσεις ή οι δουλείες, ισχύει δε ως θεσµός στα
περισσότερα ευρωπαϊκά δίκαια. Συγκεκριµένα χρησιµο-
ποιείται ευρέως στην Αγγλία µε το γνωστό “Leasehold”
σε αντίθεση µε το “Freehold”, αλλά και σε πολλές χώρες
της ηπειρωτικής Ευρώπης. Έτσι π.χ. ο θεσµός ισχύει και
στη Γερµανία και την Ελβετία (“Erbbaurecht” και
“Βaurecht”, αντίστοιχα), την Ιταλία (“superficie”), τη Γαλ-
λία (“superficie” ή “bail à construction”) κλπ.
Κατά καιρούς έχει συζητηθεί στην Ελλάδα το ενδεχό-

µενο επανεισαγωγής του θεσµού για την εξυπηρέτηση
διαφόρων αναγκών, ιδιαίτερα την καλύτερη αξιοποίηση
των ακινήτων. Με τις προτεινόµενες διατάξεις του παρό-
ντος κεφαλαίου επιχειρείται µια περιορισµένη επανεισα-
γωγή του και συγκεκριµένα µόνο για τα δηµόσια κτήµα-
τα, ενώ ενδεχόµενη γενική υιοθέτηση του µεσοπρόθε-
σµα θα εξαρτηθεί από την εµπειρία που εν τω µεταξύ θα
αποκτηθεί. Έτσι δεν χρειάζεται να ενσωµατωθούν οι νέ-
ες ρυθµίσεις στον Αστικό Κώδικα, όπως θα έπρεπε να
συµβεί, αν η σύσταση δικαιώµατος επιφάνειας ήταν γε-
νικευµένη. Οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης
(και άρα της επανεισαγωγής) ενός τέτοιου δικαιώµατος
σήµερα, έστω και µε περιορισµένη µορφή, είναι οι ακό-
λουθοι:
Οι προτεινόµενες διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου

αποσκοπούν συνεπώς στην εισαγωγή του θεσµού ως
προς τα δηµόσια κτήµατα. Η βασική σύλληψή του ακο-
λουθεί τις γενικές γραµµές των αλλοδαπών δικαίων.
Λαµβάνεται υπόψη και ο φόβος της πολυδιάσπασης της
κυριότητας, που ήταν στη σκέψη των συντακτών του ΑΚ
όταν καταργούσαν την επιφάνεια, αφενός µεν µε χρονι-
κό περιορισµό του δικαιώµατος, αφετέρου δε µε την α-
παγόρευση σύστασης προσωπικών δουλειών επί του κτί-
σµατος του επιφανειούχου.

ΙΙ. Ειδικότερα επί των άρθρων 18 έως και 26 
Στο άρθρο 18 δίδονται οι ορισµοί της «επιφάνειας»,

του «κυρίου», του «επιφανειούχου», των «δηµόσιων
κτηµάτων», του «κτίσµατος» και του «εδαφονοµίου». Η
επιφάνεια ορίζεται ως το εµπράγµατο δικαίωµα επί του
κτίσµατος, που δίνει τις εξουσίες που παρέχει το δικαίω-
µα της κυριότητας. Συνεπώς το περιεχόµενο του δικαιώ-
µατος θα προσδιορίζεται από το άρθρο 1000 ΑΚ, κατά το
οποίο ο κύριος του πράγµατος µπορεί «να το διαθέτει
κατ’ αρέσκειαν και να αποκλείει κάθε ενέργεια άλλου
πάνω σ’ αυτό».
Με το άρθρο αυτό περιορίζεται η εφαρµογή του νόµου

στα δηµόσια κτήµατα. Από την άλλη µεριά, όπως δείχνει
ο ορισµός του «κτίσµατος», η εφαρµογή των νέων ρυθ-
µίσεων θα είναι ευρύτατη και θα µπορεί να καλύπτει ένα
µεγάλο φάσµα χρήσεων γης µέσω κατασκευής κτιρίων ή
ποικίλων εγκαταστάσεων. Θα είναι επίσης δυνατή η σύ-
σταση δικαιώµατος επιφάνειας τόσο επί υφιστάµενων
οικοδοµηµάτων, όσο και επί οικοδοµηµάτων που θα κα-
τασκευασθούν.
Το άρθρο 19 ρυθµίζει τον τρόπο σύστασης της επιφά-

νειας, τονίζοντας ότι πρόκειται για δικαίωµα που αποτε-
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λεί παρέκκλιση από τα άρθρα 953 και 954 ΑΚ. Η παρέκ-
κλιση συνίσταται στο ότι τα επί του εδάφους κτίσµατα
µπορούν να είναι συστατικά του ακινήτου και ταυτόχρο-
να να αποτελούν αντικείµενα χωριστού εµπράγµατου δι-
καιώµατος, κάτι που αποκλείεται από τα παραπάνω άρ-
θρα. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που
στο νόµο ή σε δικαιοπραξία γίνεται διάκριση µεταξύ ακί-
νητης και κινητής περιουσίας (άρθρο 949 ΑΚ), η επιφά-
νεια ανήκει στα ακίνητα.
Στη συνέχεια ορίζεται ότι η επιφάνεια δεν αποτελεί δι-

καίωµα που διαρκεί στο διηνεκές, όπως η κυριότητα, αλ-
λά συνιστάται για ορισµένο χρόνο που κυµαίνεται µετα-
ξύ 5 και 50 ετών. Μπορεί όµως να συµφωνηθεί, όπως ο-
ρίζεται στο άρθρο 20 παρ. 1, ότι ο επιφανειούχος δικαι-
ούται µονοµερώς να παρατείνει τη διάρκεια του δικαιώ-
µατος µέχρι συνολικά τα 80 έτη και επί κατοικιών τα 100.
Η σύσταση του δικαιώµατος επιφάνειας γίνεται σύµ-

φωνα µε το άρθρο 1033 ΑΚ, εποµένως απαιτείται συµ-
φωνία µεταξύ του κυρίου και του αποκτώντος το δικαίω-
µα ότι συνιστάται το δικαίωµα για κάποια νόµιµη αιτία. Η
συµφωνία γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υ-
ποβάλλεται σε µεταγραφή. Το νοµοσχέδιο δεν αποκλείει
τη σύσταση επιφάνειας και σε περίπτωση όπου ο απο-
κτών το δικαίωµα είναι συγκύριος του ακινήτου. Στην πε-
ρίπτωση αυτή η µεν συµφωνία γίνεται και πάλι µε τον άλ-
λο συγκύριο (ή ενδεχοµένως όλους τους άλλους συγκυ-
ρίους), το δικαίωµα όµως του επιφανειούχου θα είναι
χωριστό από τη συγκυριότητα επί του ακινήτου. Θα πρέ-
πει να σηµειωθεί ότι το δικαίωµα επιφάνειας µπορεί να
συσταθεί µόνο σε ολόκληρο το έδαφος και όχι επί ιδανι-
κού µεριδίου τούτου. Επίσης, οι προτεινόµενες διατάξεις
του κεφαλαίου αυτού δεν αποκλείουν το κτίσµα που θα
ανεγερθεί να αποτελέσει αντικείµενο οριζόντιας ιδιο-
κτησίας που θα συσταθεί.
Η προτεινόµενη διάταξη αποκλείει τη σύσταση επιφά-

νειας επί ακινήτου που είναι ήδη βεβαρηµένο µε δικαίω-
µα επικαρπίας ή µε άλλη επιφάνεια, τούτο δε για την α-
ποφυγή άσκοπης πολυδιάσπασης της κυριότητας, που
στη σκέψη των συντακτών του ΑΚ συνηγόρησε υπέρ της
κατάργησης της επιφάνειας. Άλλα εµπράγµατα δικαιώ-
µατα (π.χ. πραγµατικές δουλείες ή υποθήκη) δεν εµποδί-
ζουν τη σύσταση επιφάνειας, προβλέπεται µάλιστα στο
άρθρο 21 παρ. 4 ότι τα δικαιώµατα αυτά θα εξακολουθή-
σουν να βαρύνουν το ακίνητο, ως εάν η επιφάνεια δεν
είχε συσταθεί, εκτός αν ο έχων αυτό το εµπράγµατο δι-
καίωµα δεχθεί να περιορισθεί το δικαίωµά του επί του ε-
δάφους ή – εννοείται – µόνο επί του κτίσµατος.
Επίσης, προβλέπεται ότι σύσταση δικαιώµατος επιφά-

νειας µε χρησικτησία δεν είναι δυνατή. Όµως χρησικτη-
σία επί κτίσµατος που αποτελεί αντικείµενο ήδη συνε-
στηµένης επιφάνειας δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται
επίσης χρησικτησία επί ολοκλήρου του ακινήτου (εδά-
φους και κτίσµατος), οπότε θα επέρχεται απόσβεση και
της επιφάνειας κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1053 ΑΚ.
Το άρθρο 20 επιτρέπει στα µέρη να διαµορφώνουν το

δικαίωµα της επιφάνειας µε ορισµένους όρους που επι-
τρέπεται να προβλεφθούν συµβατικά µε συµβολαιογρα-
φικό έγγραφο υποβαλλόµενο σε µεταγραφή. Η σχετική
συµφωνία έχει εµπράγµατο χαρακτήρα και για το λόγο
αυτό οι όροι που αναφέρονται στην παρ. 1 υπόκεινται
στον κανόνα του κλειστού αριθµού, ισχύοντες erga
omnes, και κατεξοχήν βέβαια έναντι των διαδόχων των
µερών που τους συµφώνησαν. Τυχόν άλλοι όροι που

συµφωνούν τα µέρη ή και όροι, όπως εκείνοι του άρθρου
20 παρ. 1, που δεν συµφωνούνται µε συµβολαιογραφικό
έγγραφο υποβαλλόµενο σε µεταγραφή, θα κρίνονται ο-
µαλά µε βάση το ενοχικό δίκαιο και µε ισχύ µεταξύ των
µερών.
Στο άρθρο 21 ρυθµίζεται η µεταβίβαση και η επιβάρυν-

ση του δικαιώµατος επιφάνειας. Μολονότι αρχικά η σύ-
σταση του δικαιώµατος είναι περιορισµένη (το δικαίωµα
µπορεί να συσταθεί µόνο από δηµόσιους φορείς επί δη-
µόσιων ακινήτων), στη συνέχεια το δικαίωµα µπορεί να
µεταβιβασθεί ελεύθερα σε τρίτους για οποιοδήποτε λό-
γο (εκ χαριστικής ή επαχθούς αιτίας, περιλαµβανοµένης
της εισφοράς σε εταιρία). Και αν µεν το δικαίωµα απο-
κτήθηκε από φυσικό πρόσωπο, η µεταβίβασή του θα εί-
ναι δυνατή τόσο εν ζωή όσο και αιτία θανάτου. Αν δε α-
ποκτήθηκε από νοµικό πρόσωπο, θα είναι δυνατόν να µε-
ταβιβασθεί σε τρίτο, ενώ δεν αποκλείονται έµµεσες µορ-
φές µεταβίβασης όπως είναι π.χ. η συγχώνευση της δι-
καιούχου εταιρίας µε άλλη. Γενικός κανόνας είναι ότι η
µεταβίβαση γίνεται όπως και η σύσταση του δικαιώµα-
τος, εποµένως κατά το άρθρο 19.
Παροµοίως, επιτρέπεται και η σύσταση υποθήκης, ώ-

στε να καθίσταται εφικτή η χρηµατοδότηση του επιφα-
νειούχου, καθώς και πραγµατικών δουλειών. Αυτό ση-
µαίνει όχι µόνο ότι η συµβατική σύσταση δουλείας επί
του κτίσµατος του επιφανειούχου υπέρ του εκάστοτε
κυρίου άλλου ακινήτου είναι επιτρεπτή, αλλά και ότι – a
fortiori – θα λειτουργούν οµαλά οι διατάξεις του γειτονι-
κού δικαίου (άρθρα 1003-1032 ΑΚ), στο µέτρο που έχουν
χαρακτήρα αναγκαστικών πραγµατικών δουλειών. Αυτά
είναι απαραίτητα, ώστε να µη δηµιουργηθούν δυσκολίες
στην οικονοµική εκµετάλλευση των ακινήτων, που διευ-
κολύνεται µε τη σύσταση πραγµατικών δουλειών. Αντί-
θετα, για την αποφυγή πολυδιάσπασης της κυριότητας,
δεν επιτρέπεται η σύσταση επικαρπίας ή άλλων προσω-
πικών δουλειών, που να βαρύνουν την επιφάνεια.
Η παρ. 3 του άρθρου 21 αναφέρεται στην περίπτωση

όπου η συµφωνία του άρθρου 20 περιορίζει το µεταβιβα-
στό του δικαιώµατος, εξαρτώµενο από παροχή συναίνε-
σης εκ µέρους του κυρίου. Η παρ.3 ορίζει ότι αν η συναί-
νεση δεν δοθεί, η µεταβίβαση ή η επιβάρυνση είναι ανί-
σχυρη. Εξαίρεση προβλέπεται για την περίπτωση ανα-
γκαστικού πλειστηριασµού ή πτώχευσης, για την αποφυ-
γή δηµιουργίας ακατάσχετων περιουσιακών στοιχείων
προς βλάβη των δανειστών.
Στο άρθρο 21 ρυθµίζεται επίσης η υποχρέωση καταβο-

λής των βαρών του ακινήτου. Η υποχρέωση αυτή βαρύ-
νει τον επιφανειούχο, εκτός αν άλλως προνοεί η συµφω-
νία του άρθρου 20 παρ. 1. Ρυθµίζεται η τύχη των ε-
µπράγµατων βαρών επί του ακινήτου, που προϋπήρχαν
της σύστασης της επιφάνειας. Τα βάρη αυτά εξακολου-
θούν να υπάρχουν. Η υποθήκη δηλ. θα εκτείνεται σε ο-
λόκληρο το ακίνητο, όπως υπήρχε πριν από τη σύσταση
της επιφάνειας, το ίδιο δε και οι δουλείες. Έτσι π.χ. αν ο
ενυπόθηκος πιστωτής επιθυµεί να ασκήσει το δικαίωµά
του εκ της υποθήκης, θα µπορεί να κατάσχει ολόκληρο
το ακίνητο, χωρίς να λάβει υπόψη του τη σύσταση της ε-
πιφάνειας. Όµως για την αποφυγή προβληµάτων δίδεται
η δυνατότητα στα µέρη να συµφωνήσουν µε τον τρίτο
δικαιούχο ότι το δικαίωµα του τελευταίου θα περιορίζε-
ται εφεξής, ανάλογα µε τη φύση του δικαιώµατος, είτε
µόνο στο έδαφος είτε µόνο στο ακίνητο. Δεν αποκλείε-
ται και ο διχασµός του δικαιώµατος, όταν αυτό είναι εφι-

10



κτό (π.χ. επί υποθήκης), ώστε εφεξής να βαρύνονται χω-
ριστά τόσο η κυριότητα όσο και η επιφάνεια.
Στο άρθρο 22 ρυθµίζονται οι περιπτώσεις απόσβεσης

του δικαιώµατος επιφάνειας. Πέραν της αυτονόητης α-
πόσβεσης λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας και λό-
γω σύγχυσης (πρβλ. άρθρα 1137, 1168, 1321 κλπ. ΑΚ),
ορίζεται ότι η επιφάνεια αποσβέννυται µε µονοµερή δή-
λωση του επιφανειούχου ότι παραιτείται από το δικαίω-
µα (και άρα, a fortiori, µε νεότερη συµφωνία των µερών).
Η παραίτηση πρέπει να γίνει µε συµβολαιογραφική δή-
λωση κοινοποιούµενη στον κύριο, και υποβαλλόµενη σε
µεταγραφή. Όµως η παραίτηση υπόκειται στον περιορι-
σµό ενδεχόµενης εµπράγµατης συµφωνίας κυρίου και
αρχικού επιφανειούχου, που δεσµεύει και τους διαδό-
χους τους (βλ. άρθρο 20 παρ. 1 περ. ι)), ότι ο επιφανει-
ούχος δεν θα έχει το δικαίωµα παραίτησης. Εννοείται ε-
πίσης ότι η παραίτηση δεν επηρεάζει τις ενοχικές υπο-
χρεώσεις του επιφανειούχου για καταβολή του εδαφο-
νοµίου, οι οποίες θα κρίνονται µε βάση τη σύµβαση των
µερών.
Από την άλλη µεριά η επιφάνεια δεν αποσβέννυται µε

την καταστροφή του κτίσµατος, ενώ δεν επιτρέπεται η ε-
ξάρτηση το δικαιώµατος της επιφάνειας από διαλυτική
αίρεση.
Με τις διατάξεις του άρθρου 22 ορίζονται επίσης τα α-

ποτελέσµατα της απόσβεσης του δικαιώµατος της επι-
φάνειας. Βασικά αποτελέσµατα είναι αφ’ ενός µεν ότι η
χωριστή κυριότητα επί των κτισµάτων, που αποτελούσε
το αντικείµενο του δικαιώµατος, θα ενωθεί αυτόµατα µε
την κυριότητα επί του εδάφους, αφ’ ετέρου δε ότι ο επι-
φανειούχος θα πρέπει να τα παραδώσει στον κύριο. Εν-
νοείται ότι θα πρέπει να παραδώσει και τα τµήµατα του
εδάφους που κατά το άρθρο 20 παρ.1 περ. η) χρησιµο-
ποιούσε ο επιφανειούχος. Για λόγους προστασίας του ε-
πιφανειούχου σε περίπτωση που η κυριότητα επί του ε-
δάφους µεταβιβάσθηκε, επαναλαµβάνεται ο κανόνας
του άρθρου 1161 εδ. β’ ΑΚ, που ισχύει στη λήξη της επι-
καρπίας.
Ένα δυσχερές πρόβληµα είναι αν κατά τη λήξη του δι-

καιώµατος και την επάνοδο των κτισµάτων στην κυριό-
τητα του κυρίου του εδάφους, ο τελευταίος θα οφείλει
να καταβάλει κάποιο ποσό στον επιφανειούχο µε µορφή
αποζηµίωσης ή αδικαιολόγητου πλουτισµού. Οι αλλοδα-
πές νοµοθεσίες ρυθµίζουν το ζήτηµα ποικιλοτρόπως. Ε-
πιλέχθηκε ο κανόνας, ότι τέτοια αποζηµίωση κλπ. δεν ο-
φείλεται κατά τη λήξη του δικαιώµατος, κάτι που αντα-
ποκρίνεται στη µακροχρόνια φύση της επιφάνειας και
την πιθανότητα ότι κατά τη λήξη της η αξία των κτισµά-
των που κατασκευάστηκαν θα έχει ήδη προ πολλού απο-
σβεσθεί. Ωστόσο τα µέρη είναι ελεύθερα να ρυθµίσουν
το ζήτηµα διαφορετικά µε τη συµφωνία του άρθρου 20
παρ. 1 και να προβλέψουν εάν και τι πρέπει να καταβάλει
ο κύριος του εδάφους κατά τη λήξη. Μάλιστα δεν θα εί-
ναι άσκοπο να υπάρξει τέτοια συµβατική πρόβλεψη, δε-
δοµένου ότι η προσδοκία του επιφανειούχου να αποζη-
µιωθεί θα λειτουργεί ως κίνητρο, ώστε να µεριµνά για
την καλή συντήρηση των κτισµάτων, ιδίως κατά την τε-
λευταία περίοδο της επιφάνειας. Όµως αυτά ανήκουν
στη διαπραγµάτευση των µερών και δεν αποτελούν πε-
ριεχόµενο του εµπράγµατου δικαιώµατος.
Το άλλο σοβαρό ζήτηµα είναι η τύχη των τυχόν ε-

µπράγµατων δικαιωµάτων (πραγµατικές δουλείες, υπο-
θήκη), που κατά τη λήξη της επιφάνειας εξακολουθούν

να βαρύνουν το κτίσµα. Ο κίνδυνος είναι µήπως ο επιφα-
νειούχος επιβαρύνει τα κτίσµατα µε εµπράγµατα δικαιώ-
µατα και µάλιστα για µακρό χρόνο (σε περίπτωση πραγ-
µατικών δουλειών) ή για µεγάλα ποσά (σε περίπτωση υ-
ποθήκης) και ο κύριος βρεθεί πλέον µε οικονοµικά απο-
µειωµένη κυριότητα. Επιλέγεται συνεπώς ο κανόνας ότι
τα δικαιώµατα αυτά αποσβέννυνται, εκτός αν ο κύριος
δεχθεί την επιβίωσή τους (εν όλω ή εν µέρει) µε τη συµ-
φωνία του άρθρου 20 παρ. 1, η οποία θα πρέπει να έχει
µεταγραφεί. Εποµένως οι τρίτοι θα γνωρίζουν όταν απο-
κτούν το δικαίωµα, αν τούτο θα επιβιώσει ή όχι της από-
σβεσης της επιφάνειας και µε ποιους όρους, ώστε κα-
ταρχήν η διάρκεια των δικαιωµάτων αυτών να µην συµ-
φωνείται για χρόνο που υπερβαίνει τη διάρκεια της επι-
φάνειας. Η µόνη περίπτωση διατήρησης των δικαιωµά-
των είναι η περίπτωση της σύγχυσης, όπου η κυριότητα
και η επιφάνεια ενωθούν στο ίδιο πρόσωπο.
Το άρθρο 23 παραπέµπει στα άρθρα 614 επ. ΑΚ, για

την τύχη της µίσθωσης σε περίπτωση εκποίησης του µί-
σθιου.
Για την προστασία του δικαιώµατος του επιφανειού-

χου το άρθρο 24 παραπέµπει στις διατάξεις για την προ-
στασία της κυριότητας (άρθρα 1094 επ. ΑΚ). Βέβαια ο ε-
πιφανειούχος θα έχει και την προστασία από τυχόν πα-
ραβάσεις του συµβατικού περιεχοµένου της συµφωνίας
του µε τον κύριο του εδάφους.
Στο άρθρο 25 ορίζονται τα θέµατα που αφορούν το α-

ντάλλαγµα της παροχής του δικαιώµατος της επιφάνει-
ας. Δεδοµένου ότι η επιφάνεια θα αφορά δηµόσια κτή-
µατα, όπως ορίζονται στο νοµοσχέδιο, η σύµβαση σύ-
στασης θα είναι πάντοτε εξ επαχθούς αιτίας, συνεπώς η
σύµβαση θα προβλέπει κάποιο αντάλλαγµα. Το αντάλ-
λαγµα αυτό µπορεί να λάβει δύο µορφές: Η πρώτη είναι
η καταβολή ενός εφάπαξ ποσού, που αντιστοιχεί στην α-
ξία του δικαιώµατος και θα λειτουργεί όπως το τίµηµα
στην απόκτηση ακινήτου, υποβαλλόµενο σε φόρο µετα-
βίβασης ακινήτων. Δεν αποκλείεται το τίµηµα αυτό να πι-
στώνεται εν όλω ή εν µέρει. Η δεύτερη είναι η περιοδική
καταβολή κάποιου περιοδικού ποσού («εδαφονόµιο»),
που θα λειτουργεί περισσότερο ως µίσθωµα, θα µπορεί
να υπόκειται σε αναπροσαρµογές συµβατικές ή εκ του
νόµου (π.χ. κατά το άρθρο 388 ΑΚ) και θα φορολογείται
ως εισόδηµα του φορέα-κυρίου του εδάφους. 
Βέβαια δεν αποκλείεται συνδυασµός των δύο, όπως ε-

πίσης δεν αποκλείεται η συµφωνία προκαταβολής του ε-
δαφονοµίου για κάποιο χρόνο (ενδεχοµένως και για το
σύνολο της περιόδου της επιφάνειας). Όλα αυτά θα πρέ-
πει να συµφωνούνται µεταξύ των µερών µε συµφωνία
(την αρχική ή µεταγενέστερη) και δεν έχουν εµπράγµα-
το χαρακτήρα (δεν αποτελούν όπως στη Γερµανία «Real-
last», θεσµό άγνωστο στο ελληνικό δίκαιο), αλλά απλώς
ενοχικό. Βέβαια ο κύριος του εδάφους θα ενδιαφέρεται
να δεσµεύονται από τη σύµβαση αυτή οι διάδοχοι του
αρχικού επιφανειούχου. Προς τούτο θα πρέπει τα µέρη
να συµφωνούν κατ’ άρθρο 20 παρ.1 περίπτωση ε΄) ότι η
µεταβίβαση θα είναι δυνατή µόνο αν ο κύριος του εδά-
φους συναινέσει και ότι συναίνεση θα είναι δυνατή µε
την προϋπόθεση ότι ο διάδοχος θα συµφωνήσει να υπει-
σέλθει στις συµφωνίες (για το αντάλλαγµα ή και άλλες),
που έχει συνάψει ο κύριος µε τον επιφανειούχο.
Στην παρ. 1 του άρθρου 26 προβλέπεται η καταχώρη-

ση στο κτηµατολόγιο των εµπράγµατων δικαιοπραξιών,
στις πόλεις όπου λειτουργεί κτηµατολόγιο.
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Για τη φορολογική µεταχείριση των ζητηµάτων του νέ-
ου θεσµού της επιφάνειας προκρίνεται στην παρ. 2 του
άρθρου 26 η εξοµοίωση του δικαιώµατος µε εκείνο της
επικαρπίας.
Η παρ. 3 του άρθρου 26 περιέχει διάταξη που αφορά

τη δυνατότητα τιτλοποίησης των απαιτήσεων του κυρίου
από εδαφονόµια. Η ρύθµιση είναι απαραίτητη, επειδή οι
απαιτήσεις από το εδαφονόµιο δεν είναι επιχειρηµατι-
κές, και ως εκ τούτου το άρθρο 10 του ν. 3156/2003 δια-
φορετικά δεν θα εφαρµοζόταν.
Η παρ. 4 του άρθρου 26 προβλέπει προτίµηση του επι-

φανειούχου σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου α-
ποφασίσει την εκποίηση τούτου. Αυτό δικαιολογείται εκ
του ότι θα δοθεί η δυνατότητα στον επιφανειούχο να α-
ναπτύξει µακροχρόνια την επιχείρησή του.

Ε. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Δ΄ 

Επί του άρθρου 27
Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού προτείνεται η κατάρ-

γηση των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε.
που ορίζουν την έκπτωση από το συνολικό εισόδηµα του
φορολογουµένου ορισµένων δαπανών που πραγµατο-
ποιεί και η αντικατάσταση των παραγράφων 2, 3, 5 και 7
του ίδιου άρθρου. Ειδικότερα προτείνεται η κατάργηση: 
α) της έκπτωσης του ποσού των εισφορών που κατα-

βάλλονται στα Ταµεία ασφάλισης, που η καταβολή τους
είναι υποχρεωτική από το νόµο καθώς και του ποσού της
προαιρετικής ασφάλισης που καταβάλλεται σε ταµεία
που έχουν συσταθεί µε νόµο. 
β) του ποσού των δεδουλευµένων τόκων για στεγαστι-

κά δάνεια και προκαταβολές από Ταµεία Αλληλοβοηθεί-
ας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας για απόκτηση
πρώτης κατοικίας και για δάνεια για αναστύλωση, επι-
σκευή, συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων
για τις συµβάσεις των δανείων που έχουν συναφθεί και
προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί µέχρι 31.12.2002. 
γ) του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης

για αγορά µεριδίων µετοχικών και µικτών αµοιβαίων κε-
φαλαίων εσωτερικού, εφόσον αυτά δεν µεταβιβαστούν
για τρία (3) έτη από την αγορά τους. 
δ) του συνολικού ποσού των εξόδων ιατρικής περίθαλ-

ψης. 
Οι προαναφερόµενες δαπάνες που καταργούνται, µε-

ταφέρονται στο άρθρο 9 του Κ.Φ.Ε. και ποσοστό αυτών
µειώνει το φόρο που προκύπτει µε βάση τη φορολογική
κλίµακα. 
Τέλος, µε την αντικατάσταση των παραγράφων 2, 3, 5

και 7 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε γίνεται νοµοτεχνική τακτο-
ποίηση, λόγω των µεταβολών που επέρχονται µε την πα-
ρούσα παράγραφο.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 θεσπίζεται νέα κλίµακα µε

ορισµό του αφορολόγητου ορίου στις 8.000 ευρώ. Στο
πρώτο κλιµάκιο 8.000-12.000 εφαρµόζεται συντελεστής
10%. Οι επόµενοι συντελεστές παραµένουν ως έχουν. Η
µεταβολή αυτή γίνεται για την διαρκή αντιµετώπιση του
δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας και την εφαρ-
µογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου στήριξης.
Για κοινωνικούς λόγους λαµβάνεται πρόνοια ούτως ώ-

στε οι νέοι ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών, οι συνταξι-
ούχοι άνω των εξήντα πέντε ετών, καθώς και τα άτοµα
µε εδικές ανάγκες να έχουν αφορολόγητο ποσό στις
δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ειδικά για τους συνταξι-

ούχους και τα άτοµα µε εδικές ανάγκες, όταν το συνολι-
κό τους εισόδηµα είναι από δώδεκα χιλιάδες (12.0000)
ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βά-
ση την κλίµακα περιορίζεται ούτως ώστε σε κάθε περί-
πτωση το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µε-
τά την αφαίρεση του φόρου να µην υπολείπεται του πο-
σού των 12.000 ευρώ.
Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται τα

εδάφια από το πέµπτο έως το εντέκατο της παραγράφου
1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. Ειδικότερα προτείνεται το πο-
σό των δαπανών που απαιτείται για να έχει ο φορολο-
γούµενος το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλί-
µακας να ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) του εισοδήµατός του και µέχρι του ποσού εισοδή-
µατος των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ που δηλώνε-
ται µε εµπρόθεσµη δήλωση και φορολογείται µε τις γενι-
κές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. Όταν οι αποδείξεις δαπανών υ-
πολείπονται των απαιτούµενου ποσού, επί της διαφοράς
επιβάλλεται φόρος δέκα τοις εκατό (10 %). Δηλαδή µε
τις νέες διατάξεις παραµένει το καθεστώς των αποδείξε-
ων, αλλά χρησιµοποιούνται στο σύνολό τους για την κά-
λυψη του αφορολογήτου ορίου και δεν αποκτάται εξ αυ-
τών δικαίωµα συµψηφισµού ή επιστροφής επιπλέον φό-
ρου.
Με την παρ. 4 του άρθρου αυτού, στην περίπτωση β)

της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. προστίθε-
νται δύο νέες υποπεριπτώσεις γγ) και δδ) µε τις οποίες
προτείνεται µείωση του φόρου της κλίµακας κατά ποσο-
στό είκοσι τοις εκατό (20%) των ακόλουθων δαπανών:
α) των ετήσιων εισφορών που καταβάλλονται σε τα-

µεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρε-
ωτική από τον νόµο καθώς και της προαιρετικής ασφά-
λειας που καταβάλλονται σε Ταµεία που έχουν συσταθεί
µε νόµο, 

β) του ποσού των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του
φορολογούµενου και των προσώπων που τον βαρύνουν.
Με την παρ. 5 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το τε-

λευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 3
του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. και προτείνεται µείωση του φό-
ρου κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των δεδου-
λευµένων τόκων δανείων και προκαταβολών για απόκτη-
ση πρώτης κατοικίας και αναστήλωσης κ.λπ. διατηρητέ-
ων κτισµάτων που συνάφθηκαν και χορηγήθηκαν µέχρι
31.12.2002. 
Με την παρ. 6 του άρθρου αυτού, προστίθεται νέα πε-

ρίπτωση ι) στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.
µε την οποία προτείνεται µείωση του φόρου της κλίµα-
κας, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δαπανών
της παραγράφου αυτής (εκτός αυτών για ενεργειακή α-
ναβάθµιση των ακινήτων) για το τµήµα εισοδήµατος που
υπερβαίνει τα σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Ύστερα
από τη ρύθµιση αυτή όλοι οι τόκοι αντιµετωπίζονται ο-
µοιόµορφα και ανεξάρτητα από τον χρόνο σύναψης των
δανείων και χορήγησης των προκαταβολών. 
Με την παρ. 7 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το

τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.
και γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση (αναφέρεται στις
περιπτώσεις µεταφοράς της µείωσης του φόρου από τον
έναν σύζυγο στον άλλο).
Με την παρ. 8 του άρθρου αυτού, προτείνεται όλες οι

διατάξεις του άρθρου αυτού να έχουν εφαρµογή για ει-
σοδήµατα και δαπάνες που πραγµατοποιούνται από
1.1.2011 και µετά. 
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Επί του άρθρου 28 
Με το άρθρο αυτό αναπροσαρµόζονται οι τιµές των ε-

τήσιων αντικειµενικών δαπανών των κατοικιών, των αυ-
τοκινήτων, των σκαφών αναψυχής και των δεξαµενών
κολύµβησης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 16 του
Κ.Φ.Ε., ώστε το ετήσιο κόστος συντήρησής τους να α-
νταποκρίνεται στις πραγµατικές δαπάνες διαβίωσης των
πολιτών. 
Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, η ετήσια αντικειµενι-

κή δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα της ιδιοκατοι-
κούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης
κύριας κατοικίας ορίζεται κλιµακωτά, για τα ογδόντα
(80) πρώτα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε
σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµε-
να από ογδόντα ένα (81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120)
τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εξήντα πέ-

ντε (65) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα α-
πό εκατόν είκοσι ένα (121) µέχρι και διακόσια (200) τε-
τραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εκατόν δέκα
(110) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα διακόσια ένα
(201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα κύριων
χώρων αυτής, µε διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό
µέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνι-
κών µέτρων κύριων χώρων αυτής, µε τετρακόσια (400)
ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Για τον υπολογισµό της ε-
τήσιας αντικειµενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων
της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ
το τετραγωνικό. 

Σε µορφή πίνακα τα προαναφερόµενα, σε σχέση και
µε το προηγούµενο έτος έχουν ως εξής:
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Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, η ετήσια αντικειµενι-
κή δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ο-
ρίζεται ως εξής: 
αα) για τα αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυ-

βικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ββ)
για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων
(1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600)
ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά µέχρι τα δύο χι-
λιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, γγ) για αυτοκίνητα µε-

γαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών
προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυ-
βικά εκατοστά και µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά ε-
κατοστά και δδ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις
χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια δια-
κόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.

Σε µορφή πίνακα τα προαναφερόµενα, σε σχέση και
µε το προηγούµενο έτος έχουν ως εξής:
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Δηλαδή, για σκάφη ανοικτού τύπου άνω των 5 µέτρων
δεν θα υπολογίζεται σταθερό ποσό 4000 αλλά θα αυξά-
νεται ανά µέτρο 2000 ευρώ πχ 6 µέτρα 6.000 ευρώ, 7 µέ-
τρα 8.000 ευρώ κλπ.

Με την παρ. 4 του άρθρου αυτού, η ετήσια αντικειµενι-
κή δαπάνη ορίζεται για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µι-
κτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης, ολικού µήκους µέχρι
και επτά (7) µέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πά-
νω από επτά (7) και µέχρι δέκα (10) µέτρα προστίθενται
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους,
πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα προστί-
θενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επι-

πλέον µέτρο µήκους, πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι
δεκαπέντε (15) µέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαπέντε (15)
και µέχρι δεκαοκτώ (18) µέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πε-
ντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πά-
νω από δεκαοκτώ (18) και µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µή-
κους και πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα προστίθενται
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µή-
κους.

Σε µορφή πίνακα τα προαναφερόµενα, σε σχέση και
µε το προηγούµενο έτος έχουν ως εξής:
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Η µείωση λόγω παλαιότητας από 5 έως 10 έτη 30% και
πάνω από 10 έτη 50% παραµένει.

Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, η ετήσια αντικειµενι-
κή δαπάνη ορίζεται για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού
τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού µήκους µέχρι πέντε (5)

µέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ,
ενώ για τα πάνω από πέντε (5) µέτρα το ποσό αυτό αυ-
ξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το µέτρο.

Σε µορφή πίνακα τα προαναφερόµενα, σε σχέση και µε
το προηγούµενο έτος έχουν ως εξής:



Με την παρ. 5 του άρθρου αυτού, η ετήσια αντικειµενι-
κή δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης που προ-
κύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα
µε την επιφάνεια της, ανά κλίµακα, σε εκατόν εξήντα
(160) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι τα εξήντα (60)
τετραγωνικά µέτρα και σε τριακόσια (320) ευρώ το τε-

τραγωνικό µέτρο για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τε-
τραγωνικών µέτρων.

Σε µορφή πίνακα τα προαναφερόµενα, σε σχέση και
µε το προηγούµενο έτος έχουν ως εξής:
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Σηµειώνεται ότι στα παραπάνω παραδείγµατα για τις
κατοικίες θα υπάρχει προσαύξηση 40% για τις τιµές ζώ-
νης από 2.800 – 4.999 και 70% για τις τιµές ζώνης από
5.000 ευρώ και άνω το τ.µ.

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου αυτού, ανα-
στέλλεται η εφαρµογή του πόθεν έσχες από 17.12.2010
µέχρι 31.12.2013 για την απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή
χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση) όλων των α-
κινήτων. Η διάταξη αυτή κρίνεται σκόπιµη για την τόνω-
ση της αγοράς των ακινήτων και κυρίως την υποβοήθηση
της ανάπτυξης των τουριστικών- εξοχικών κατοικιών, η
οποία έχει πληγεί σηµαντικά από την υφιστάµενη οικο-
νοµική κρίση.

Επί του άρθρου 29 
Η χώρα µας, από το τέλος του 2009, αντιµετωπίζει τα

αποτελέσµατα της µεγαλύτερης κρίσης της πρόσφατης
ιστορίας της. Η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της αντιµετώπι-
σης της πρωτοφανούς οικονοµικής και δηµοσιονοµικής
κρίσης της χώρας, των δυσµενών συνθηκών στην εγχώ-
ρια και διεθνή αγορά και της ανάγκης προστασίας και
προαγωγής του γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος, έ-
χει ήδη λάβει και εισηγείται τη λήψη κατεπειγόντων µέ-
τρων. 
Η δεινή αυτή δηµοσιονοµική κατάσταση πρέπει να α-

ντιµετωπιστεί άµεσα, µε σηµαντικές τοµές και πρωτο-
βουλίες και µε τήρηση των αρχών της ισότητας, της ανα-
λογικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάθε πολί-
της καλείται να συµµετέχει στην εθνική αυτή προσπά-
θεια και ανάλογα µε την ικανότητά του να συνεισφέρει
στα δηµόσια βάρη. 
Με δεδοµένη την εξόχως δύσκολη δηµοσιονοµική κα-

τάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα µας, µε το τε-
ράστιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το υπέρογκο δηµό-
σιο χρέος και µε γνώµονα το δηµοσιονοµικό συµφέρον
της χώρας επιβάλλεται ειδική εισφορά στα φυσικά πρό-
σωπα και έκτακτη εισφορά σε αντικειµενικές δαπάνες,
τηρώντας βασικές αρχές φορολογικής δικαιοσύνης, ό-
πως είναι η αρχή της ίσης µεταχείρισης αναλόγως της
φοροδοτικής ικανότητας.
Η ειδική εισφορά των φυσικών προσώπων επιβάλλεται

στα εισοδήµατα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευ-
ρώ, επί του ετήσιου συνολικού καθαρού ατοµικού εισο-
δήµατος, πραγµατικό ή τεκµαρτό, φορολογούµενο ή α-
παλλασσόµενο καθώς και στο εισόδηµα σχολάζουσας
κληρονοµιάς, έτσι όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φο-
ρολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 2011. Tο
τεκµαρτό εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη πριν από τις µει-
ώσεις του άρθρου 19 του ΚΦΕ. 
Η ειδική εισφορά, που επιβάλλεται στο συνολικό καθα-

ρό εισόδηµα, υπολογίζεται ως εξής:
α) 12.001-20.000 ευρώ 1%.
β) 20.001 – 50.000 ευρώ 2% 

γ) 50.001 και 100.000 άνω 3% 
δ) 100.001 και άνω 4%
ε) Για το συνολικό καθαρό εισόδηµα, του Προέδρου

της Δηµοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων
της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Α-
ντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και
Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, των Γενικών Γραµµα-
τέων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των Περιφερει-
αρχών και των Δηµάρχων, η ειδική εισφορά υπολογίζε-
ται µε συντελεστή 5%. .
Ορίζεται ότι το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορί-

ζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό
καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση της
ειδικής εισφοράς να µην υπολείπεται του καθαρού εισο-
δήµατος που αποµένει µετά την αφαίρεση της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε µε την ε-
φαρµογή του αµέσως προηγούµενου συντελεστή.
Επίσης, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας, εξαιρού-

νται:
Οι εφάπαξ αποζηµιώσεις των φυσικών προσώπων που

καταβάλλονται λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης ή
τα εφάπαξ καταβαλλόµενα βοηθήµατα από τα ταµεία
προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς
των δηµοσίων υπαλλήλων σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις. 
Οι µακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραµµένοι στα

µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ καθώς και όσοι λαµβάνουν
επίδοµα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισµό, εφόσον
κατά τον χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγµατικά ει-
σοδήµατα.
Ο τρόπος υπολογισµού της ειδικής εισφοράς των φυ-

σικών προσώπων ορίζεται στο συνολικό καθαρό εισόδη-
µα µε διαφοροποιούµενους συντελεστές που αυξάνο-
νται ανάλογα µε το ύψος του συνολικού καθαρού εισο-
δήµατος, ως εξής:
α) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από δώδεκα χιλιά-

δες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευ-
ρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συ ντελεστή ένα
τοις εκατό (1%).
β) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από είκοσι χιλιάδες

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

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

ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογί-
ζεται µε συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολό-
κληρου του ποσού.

ε) Για το συνολικό καθαρό εισόδηµα, του Προέδρου
της Δηµοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων
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της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Α-
ντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και
Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, των Γενικών Γραµµα-
τέων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των Περιφερει-
αρχών και των Δηµάρχων, η ειδική εισφορά υπολογίζε-
ται µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί ολοκλήρου
του ποσού.
Τέλος, ορίζεται ότι η εισφορά στα φυσικά πρόσωπα

βεβαιώνεται και εξοφλείται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δό-
σεις. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα µέχρι την τελευ-
ταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του ε-
πόµενου µήνα από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της ει-
σφοράς, ενώ οι επόµενες δόσεις είναι καταβλητέες µέ-
χρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα
της εν λόγω εισφοράς αντίστοιχα. Επίσης, ορίζεται ότι
το κατώτερο ποσό της κάθε δόσης, δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ και σε περίπτωση
εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση πέντε (5%) τοις
εκατό.
Η Κυβέρνηση κατανοεί ότι τα προτεινόµενα µέτρα εί-

ναι επώδυνα. Είναι όµως απαραίτητα για να αυξηθούν τα
έσοδα και να συνεχιστεί η λειτουργία του κράτους. Για
να διατηρηθεί η δυνατότητα να καταβάλλονται µισθοί και
συντάξεις, και να ανταποκρίνεται το κράτος στις συ-
νταγµατικές του υποχρεώσεις, που είναι η ασφάλεια, η
υγεία, η παιδεία και η κοινωνική πολιτική. Πρέπει να προ-
στατευθεί το υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον, που υπό τις
παρούσες πρωτόγνωρες ιστορικά δυσµενείς συνθήκες
της οικονοµίας αποτελεί πρωτίστως εθνικό συµφέρον. 
Επιπλέον µε την παρ.6, για λόγους δηµοσιονοµικούς

και θέλοντας να µην αδικηθούν τα χαµηλά εισοδήµατα
που δεν µπορούν να καταναλώσουν στο ίδιο βαθµό µε τα
υψηλά εισοδήµατα, τα οποία έχουν άλλη καταναλωτική
ικανότητα και ωφελήθηκαν µε µειώσεις στους φόρους
τους, το ποσό του φόρου που εκπίπτει από τον συνολικό
φόρο για το οικονοµικό έτος 2011, δεν µπορεί να υπερ-
βεί το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογού-
µενο. Στις περιπτώσεις που έχει γίνει εκκαθάριση των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού έ-
τους 2011 και έχει συµψηφιστεί φόρος µεγαλύτερος α-
πό τριακόσια (300) ευρώ, ο επί πλέον αυτός φόρος βε-
βαιώνεται µε την ειδική εισφορά φυσικών προσώπων ό-
πως αυτή προβλέπεται στις προηγούµενες παραγρά-
φους 4 και 5. 

Επί του άρθρου 30 
Επιπλέον, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται

στο προηγούµενο άρθρο επιβάλλεται έκτακτη εισφορά
στα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προ-

κύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκι-
νήτων ιδιωτικής χρήσης, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής
χρήσης, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεµοπτέρων
καθώς και δεξαµενών κολύµβησης, όπως αυτά προκύ-
πτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικονο-
µικού έτους 2011. 
Η έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται στα ποσά της ετή-

σιας αντικειµενικής δαπάνης της προηγούµενης παρα-
γράφου, υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:
α) Για επιβατικά αυτοκίνητα άνω των χιλίων εννιακο-

σίων είκοσι εννέα (1.929) κυβικών εκατοστών, η έκτακτη
εισφορά ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας
αντικειµενικής δαπάνης επί συ ντελεστή πέντε τοις εκα-
τό (5%). Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαι-
ρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, µε
παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης
κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα. 
β) Για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, η έκτακτη

εισφορά ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας
αντικειµενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή
πέντε τοις εκατό (5%). Δεν λαµβάνεται υπόψη η δαπάνη
για την αµοιβή του πληρώµατος. Από την επιβολή της έ-
κτακτης εισφοράς εξαιρούνται τα µηχανοκίνητα σκάφη
ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή µη, ολικού µήκους µέχρι έξι
(6) µέτρα.
γ) Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα, η έκτα-

κτη εισφορά ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετή-
σιας αντικειµενικής δαπάνης επί συ ντελεστή πέντε τοις
εκατό (5%).
δ) Για δεξαµενές κολύµβησης, εσωτερικές και εξωτε-

ρικές, η έκτακτη εισφορά ισούται µε το γινόµενο του πο-
σού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης επί συντελεστή
πέντε τοις εκατό (5%). 
Τέλος, ορίζεται ότι η εισφορά στα φυσικά πρόσωπα

βεβαιώνεται και εξοφλείται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δό-
σεις. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα µέχρι την τελευ-
ταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του ε-
πόµενου µήνα από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της ει-
σφοράς, ενώ οι επόµενες δόσεις είναι καταβλητέες µέ-
χρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα
της εν λόγω εισφοράς αντίστοιχα. Επίσης, ορίζεται ότι
το κατώτερο ποσό της κάθε δόσης, δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ και σε περίπτωση
εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση πέντε (5%) τοις
εκατό.
Παραθέτουµε τα ποσά της έκτακτης εισφοράς που

προκύπτουν από την κατοχή και χρήση των πιο κάτω πε-
ριουσιακών στοιχείων ως παραδείγµατα, η οποία σε κά-
θε περίπτωση ισοδυναµεί µε το 5% του τεκµηρίου των
δηλώσεων οικονοµικού έτους 2011:
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Επί του άρθρου 31
Διαπιστώνεται ότι, περίπου 700.000 επιτηδευµατίες

και ελεύθεροι επαγγελµατίες δηλώνουν καθαρά κέρδη
κάτω του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ. Δεδο-
µένων των δηµοσιονοµικών συνθηκών τις οποίες διέρχε-
ται η χώρα µας προτείνεται η θέσπιση ελάχιστου φόρου
εισοδήµατος από τη δραστηριότητα των εµπορικών επι-
χειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελµατιών ούτως ώ-
στε να ενισχυθούν τα δηµόσια έσοδα.
Σηµειώνεται ότι δεν καταργείται ο λογιστικός προσ-

διορισµός και το ποσό του ελάχιστου φόρου επιβάλλεται
µόνο στις περιπτώσεις εκείνες που προκύπτει µικρότε-
ρος φόρος µε βάση τα δηλούµενα καθαρά κέρδη.
Με τον τρόπο αυτό δεν επιβαρύνονται οι ειλικρινείς

φορολογούµενοι (επιτηδευµατίες και ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες) που δηλώνουν µεγαλύτερα ποσά και όλοι
πλέον θα συνεισφέρουν στη διαχείριση των κοινών της
χώρας µε τη θέσπιση του ελάχιστου φόρου.
Τα κριτήρια που τίθενται είναι ο πληθυσµός και η τιµή

ζώνης, που ασκείται η δραστηριότητα. Εξαιρούνται από
τις νέες αυτές διατάξεις οι επιτηδευµατίες για τα πρώτα
πέντε έτη της άσκησης της δραστηριότητάς τους και ό-
σοι επιτηδευµατίες πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν κατά
τα επόµενα τρία έτη. 

Επί του άρθρου 32
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παρ. 1 και 2 του

άρθρου 32 προβλέπεται ότι η απαλλαγή της παρ. 11 του
άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. δεν αίρεται όταν τα ταµεία ασφά-
λισης που έχουν συσταθεί µε νόµο συστήνουν ενέχυρο
ή συνάπτουν πράξεις (repos – reverse repos) µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 (A΄ 137) επί
των ανωτέρω τίτλων και µε την προϋπόθεση ότι εξακο-
λουθούν να είναι δικαιούχοι των τόκων που προκύπτουν
από τους υπόψη τίτλους µέχρι τη λήξη αυτών. Η ρύθµιση
αυτή γίνεται για τη διευκόλυνση πραγµατοποίησης πρά-
ξεων διαχείρισης επί του χαρτοφυλακίου των οµολόγων
των ασφαλιστικών ταµείων, µε στόχο τη βελτίωση της α-
ποδοτικότητας του χαρτοφυλακίου τους και τη βελτίωση
της ρευστότητας των ασφαλιστικών φορέων. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου

32 επεκτείνεται σε όλους τους φορείς, δηµόσιους και ι-
διωτικούς η γενική υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής
όλων των απαραίτητων στοιχείων οικονοµικού και φορο-
λογικού ενδιαφέροντος προς τις υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών, προκειµένου να καθίσταται δυνατός
ο έλεγχος και η διασταύρωσή τους µε τα υποβαλλόµενα
από τους φορολογούµενους στοιχεία προς τις αρµόδιες
φορολογικές αρχές και να ακολουθείται η διαδικασία βε-
βαίωσης και είσπραξης των φόρων που αφορούν τα ει-
σοδήµατα ή τα περιουσιακά στοιχεία τους (κινητά και α-
κίνητα). Για το λόγο αυτό παρέχεται εξουσιοδότηση
στον Υπουργό Οικονοµικών για τον καθορισµό των κα-
τάλληλων µορφότυπων ηλεκτρονικής διαβίβασης των
πληροφοριών και όλων των άλλων αναγκαίων στοιχείων
έτσι ώστε να διαβιβάζονται από τους υπόχρεους φορείς
µε τρόπο άµεσα αξιοποιήσιµο από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες του Υπουργείου. 

Επί του άρθρου 33
Λόγω της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης και

µε σκοπό την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών της
ελληνικής οικονοµίας, µε τις προτεινόµενες διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου αυτού τροποποιείται η κλίµακα υ-

πολογισµού του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών
προσώπων, µε µείωση του αφορολόγητου ποσού από τις
400.000 ευρώ στις 200.000 ευρώ. 
Με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών στην εκπλήρω-

ση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, µε την προτει-
νόµενη ρύθµιση της παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ό-
τι, για τα έτη 2010 και 2011, ο φόρος ακίνητης περιου-
σίας που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα καταβάλλεται
σε δόσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης του φό-
ρου. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 4 του άρθρου

αυτού προστίθεται παράγραφος 5 στο τέλος της ενότη-
τας Α του άρθρου 34 του Κώδικα φορολογίας κληρονο-
µιών, δωρεών και γονικών παροχών, σύµφωνα µε την ο-
ποία, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου δωρεάς
και γονικής παροχής οι δωρεές και γονικές παροχές που
συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση α-
κινήτων, εφόσον πρόκειται για δαπάνη η οποία, κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, δεν
προσαυξάνει την ετήσια δαπάνη των φορολογουµένων.
Οι δωρεές και γονικές παροχές αυτές δεν θεωρούνται
δωρεές. Με τη ρύθµιση αυτή, µε την οποία γίνεται προ-
σπάθεια τόνωσης της αγοράς ακινήτων, θα υπάρχει ενι-
αία αντιµετώπιση τόσο στη φορολογία δωρεών – γονι-
κών παροχών, όσο και στη φορολογία εισοδήµατος.

Επί του άρθρου 34
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, µετα-

τάσσονται από το µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ (13%)
στον κανονικό συντελεστή (23%) τα µη αλκοολούχα πο-
τά, εκτός από το µη αεριούχο νερό, καθώς και οι υπηρε-
σίες εστίασης γενικά. Υπηρεσίες εστίασης είναι η παρά-
δοση τροφίµων και ποτών η οποία συνοδεύεται µε υπη-
ρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτόπια κα-
τανάλωσή τους (διάθεση χώρου, απαραίτητου εξοπλι-
σµού για την επιτόπια κατανάλωση – όπως τραπέζια, κα-
θίσµατα, κλπ. - διάθεση σερβίτσιων, υπηρεσίες σερβιρί-
σµατος, καθαριότητα του χώρου, κλπ.). Πρόκειται για
την επιτόπια κατανάλωση γευµάτων σε εστιατόρια, τα-
βέρνες, οινοµαγειρεία, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, ταχυφα-
γεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία και λοιπές παρόµοιες
επιχειρήσεις.
Για λόγους ίσης µεταχείρισης µετατάσσεται στον κα-

νονικό συντελεστή και η παράδοση έτοιµων γευµάτων α-
πό εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, οινοµαγειρεία, ψη-
τοπωλεία, ταχυφαγεία, καφετέριες και συναφή καταστή-
µατα ή τµήµατα καταστηµάτων, τα οποία παραλαµβάνο-
νται από τους πελάτες ή αποστέλλονται στον τόπο που
υποδεικνύεται από τον πελάτη. Δεδοµένου ότι στην πε-
ρίπτωση αυτή δεν παρέχονται σηµαντικές υπηρεσίες για
την κατανάλωση των εν λόγω ειδών, οι σχετικές πράξεις
συνιστούν παράδοση αγαθών. 
Η µετάταξη αυτή κρίθηκε επιβεβληµένη για την αντι-

µετώπιση των δηµοσιονοµικών αναγκών της χώρας µας,
στα πλαίσια της ιδιαίτερα κρίσιµης τρέχουσας οικονοµι-
κής συγκυρίας. 
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η µετάταξη των αγαθών και

υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 1 ι-
σχύει από 1ης Σεπτεµβρίου 2011.
Συγκεκριµένα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου

αυτού αντικαθίστανται ή καταργούνται ορισµένες διατά-
ξεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ και ειδικότε-
ρα:
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Περίπτωση α)
Με την περίπτωση α) αντικαθίσταται η περίπτωση 27

του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώ-
δικα Φ.Π.Α., προβλέποντας ότι οι χυµοί φρούτων και λα-
χανικών που περιλαµβάνονται στη Δ.Κ. 2009 µετατάσσο-
νται στον κανονικό συντελεστή (23%). 
Περίπτωση β)
Με την περίπτωση β) αντικαθίσταται η περίπτωση 28

του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώ-
δικα Φ.Π.Α. Με την τροποποίηση αυτή διευκρινίζεται ότι
τα έτοιµα ροφήµατα και παρόµοια είδη της Δ.Κ. 2106 µε-
τατάσσονται στον κανονικό συντελεστή.
Περίπτωση γ)
Με την περίπτωση γ) αντικαθίσταται η περίπτωση 29

του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώ-
δικα ΦΠΑ, προβλέποντας ότι στο µειωµένο συντελεστή
(13%) παραµένουν µόνο τα φυσικά ή τεχνητά µεταλλικά
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών µη αρω-
µατισµένα και µη αεριούχα νερά, ενώ τα αεριούχα νερά
(φυσικά ή τεχνητά) µετατάσσονται στον κανονικό συντε-
λεστή (23%).
Περίπτωση δ)
Με την περίπτωση δ) καταργείται η περίπτωση 30 του

Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα
Φ.Π.Α.. Με την κατάργηση της παραγράφου αυτής µετα-
τάσσονται στον κανονικό συντελεστή τα µη αλκοολούχα
ποτά (αναψυκτικά, κλπ.).
Περίπτωση ε)
Με την περίπτωση ε) καταργείται η περίπτωση 6 του

Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώ-
δικα Φ.Π.Α. Με την κατάργηση της παραγράφου αυτής
µετατάσσονται στον κανονικό συντελεστή οι «υπηρε-
σίες εστίασης». Επιπλέον των όσων διευκρινίσθηκαν α-
νωτέρω σε σχέση µε τις υπηρεσίες αυτές, επισηµαίνεται
ότι οι δραστηριότητες «εστίασης» χαρακτηρίζονται από
ένα σύνολο στοιχείων και πράξεων, εκτεινόµενων από
την παρασκευή προκαθορισµένων ή κατά παραγγελία ε-
δεσµάτων ή γευµάτων, µε βρασµό, τηγάνισµα, ψήσιµο ή
άλλο τρόπο προς άµεση κατανάλωση, µέχρι και το σερ-
βίρισµά τους από το προσωπικό της επιχείρησης σε ειδι-
κά διαµορφωµένους χώρους αυτής, µε έπιπλα, σερβί-
τσια, βεστιάριο, τουαλέτα, κλπ. Κατά συνέπεια στις περι-
πτώσεις αυτές προέχει σαφώς η «υπηρεσία», η οποία α-
ποσκοπεί στο να καταστήσει περισσότερο ευχάριστη την
επί τόπου κατανάλωση σε κατάλληλο περιβάλλον, αφού
η παράδοση τροφής αποτελεί ένα µόνο από τα κριτήρια
για την επιλογή της επιχείρησης από τον πελάτη.
Παροχή υπηρεσίας εστίασης συνιστά και η τροφοδο-

σία (catering), εφόσον αυτή δεν συνίσταται σε απλή πα-
ράδοση φαγητού αλλά σε ένα σύνολο στοιχείων και
πράξεων κατά τα παραπάνω, µε τη διαφορά ότι οι πρά-
ξεις αυτές δεν πραγµατοποιούνται στο σύνολό τους στις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης, αλλά µέρος αυτών
(σερβίρισµα), πραγµατοποιείται σε τόπο υποδεικνυόµε-
νο από τον πελάτη. 
Η εν λόγω διάταξη συνδέεται άµεσα µε τη διάταξη της

περίπτωσης στ) µε την οποία µετατάσσεται στον κανονι-
κό συντελεστή η παράδοση έτοιµων προς άµεση κατα-
νάλωση εδεσµάτων, γευµάτων και πρόχειρων γευµάτων
από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, στην περίπτωση που η
παράδοση αυτή δεν συνοδεύεται από τις κατάλληλες υ-
πηρεσίες για την επιτόπια κατανάλωσή τους και κατά συ-
νέπεια χαρακτηρίζονται ως παραδόσεις αγαθών. Από το
συνδυασµό των δύο αυτών διατάξεων [περιπτώσεις ε)

και στ)] προκύπτει ότι η διάθεση έτοιµων προς άµεση κα-
τανάλωση γευµάτων υπάγεται στον κανονικό συντελε-
στή, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας ή
για παράδοση αγαθών, µε στόχο την ίση αντιµετώπιση
των πράξεων αυτών και την αποφυγή προβληµάτων αθέ-
µιτου ανταγωνισµού. 
Περίπτωση στ)
Με την περίπτωση αυτή καταργείται η ένδειξη (Ι) πριν

την περίπτωση 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, καθώς
και η παράγραφος ΙΙ στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού και
προστίθεται νέο Κεφάλαιο Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ. 
Κατ’ αρχήν η τροποποίηση αυτή έχει νοµοτεχνικό χα-

ρακτήρα, προκειµένου να καταστεί σαφέστερη η εξαίρε-
ση αγαθών και υπηρεσιών από το Παράρτηµα ΙΙΙ του Κώ-
δικα ΦΠΑ, για τα οποία δεν εφαρµόζεται ο µειωµένος
συντελεστής, αλλά υπάγονται στον κανονικό συντελε-
στή ΦΠΑ σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
1 του άρθρου 21 του Κώδικα αυτού. Αυτό επιτυγχάνεται
µε την υιοθέτηση νέου Κεφαλαίου Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, στην παράγραφο 1 του οποίου επα-
ναλαµβάνεται η ισχύουσα διάταξη της παραγράφου ΙΙ
του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Παράλληλα µε τη νέα παράγραφο 2 του Κεφαλαίου

αυτού προβλέπεται ότι δεν περιλαµβάνεται στο Παράρ-
τηµα ΙΙΙ και κατά συνέπεια δεν υπάγεται στο µειωµένο
συντελεστή η παράδοση παρασκευασµένων γευµάτων
τα οποία είναι έτοιµα προς άµεση κατανάλωση.
Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι υπάγεται στον

κανονικό συντελεστή η παράδοση έτοιµων φαγητών (ε-
δεσµάτων, γευµάτων και πρόχειρων γευµάτων, σαλα-
τών, κρύων σάντουιτς κλπ.), τα οποία είναι δυνατόν να
καταναλωθούν άµεσα χωρίς καµία περαιτέρω προετοι-
µασία. Πρόκειται για τα φαγητά που παρασκευάζονται
µε βρασµό, ψήσιµο, τηγάνισµα, ζέσταµα, ανάµειξη υλι-
κών κλπ. και πωλούνται σε πακέτα από εστιατόρια, τα-
βέρνες, οινοµαγειρεία, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, ταχυφα-
γεία, καφετέριες, και λοιπές παρόµοιες επιχειρήσεις, α-
νεξάρτητα εάν παραλαµβάνονται από τον ίδιο τον πελά-
τη στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών ή απο-
στέλλονται µε ευθύνη των επιχειρήσεων αυτών στον τό-
πο που υποδεικνύεται από τον πελάτη (σπίτι, γραφείο, ή
σε άλλο τόπο). Ως συναφείς επιχειρήσεις νοούνται οι κι-
νητές καντίνες, οι επιχειρήσεις διάθεσης έτοιµων γευ-
µάτων από πάγκους σε γήπεδα κ.λπ ή από µπαρ κινηµα-
τογράφων, θεάτρων, οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας (cater-
ing) που απλώς προµηθεύουν έτοιµα γεύµατα χωρίς πε-
ραιτέρω υπηρεσίες σερβιρίσµατος, κλπ.
Με τη διάταξη αυτή µετατάσσονται στον κανονικό συ-

ντελεστή τα γεύµατα τα οποία είναι έτοιµα προς κατανά-
λωση (µαγειρεµένα, ψηµένα, τηγανισµένα κλπ, ή απλώς
παρασκευασµένα όπως οι έτοιµες σαλάτες, κρύα σά-
ντουιτς) που παραδίδονται ως «πακέτα» από εστιατόρια,
ταβέρνες, πιτσαρίες, οινοµαγειρεία, ψητοπωλεία, ταχυ-
φαγεία, καφετέριες και συναφή καταστήµατα ή τµήµατα
καταστηµάτων που παρασκευάζουν έτοιµα προς άµεση
κατανάλωση φαγητά. Κατά την έννοια αυτή ο κανονικός
συντελεστής εφαρµόζεται στα έτοιµα γεύµατα που πα-
ραδίδονται από επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αίθουσα
για επιτόπια κατανάλωση, όπως είναι επιχειρήσεις κατα-
σκευής και διανοµής πίτσας, κινέζικων γευµάτων, σού-
περ µάρκετ που παραδίδουν έτοιµα µαγειρεµένα φαγη-
τά, καθώς και από επιχειρήσεις πώλησης σάντουιτς, τυ-
ροπιτών και λοιπών παρόµοιων σνακς, συµπεριλαµβανο-
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µένων των ειδών αυτών που πωλούνται από αρτοποιεία.
Στην περίπτωση παράδοσης ως «πακέτο» από εστια-

τόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, οινοµαγειρεία, ψητοπωλεία,
ταχυφαγεία, καφετέριες και συναφή καταστήµατα ή τµή-
µατα καταστηµάτων που παρασκευάζουν έτοιµα προς ά-
µεση κατανάλωση φαγητά, ο κανονικός συντελεστής ε-
φαρµόζεται σε όλα τα αγαθά που περιέχονται στο πακέ-
το, συµπεριλαµβανοµένων και των γλυκών, ενώ ο κανο-
νικός συντελεστής δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση
παράδοσης γλυκών από ζαχαροπλαστεία ή αρτοποιεία,
τα οποία δεν καταναλώνονται επί τόπου, αλλά παραλαµ-
βάνονται για κατανάλωση εκτός των καταστηµάτων αυ-
τών.
Αντίθετα δεν υπάγονται στον κανονικό συντελεστή,

αλλά παραµένουν στο µειωµένο συντελεστή (13%) τα
είδη που παραδίδονται από κυλικεία που λειτουργούν ε-
ντός εκπαιδευτικών και νοσηλευτικών επιχειρήσεων ή ι-
δρυµάτων, καθώς και εντός ιδρυµάτων που παρέχουν
κοινωνική πρόνοια. Η διάταξη αυτή αφορά τα κυλικεία
που λειτουργούν εντός σχολείων, πανεπιστηµίων, λοι-
πών εκπαιδευτικών επιχειρήσεων, νοσοκοµείων, κλινι-
κών δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα και ιδρύµατα κοινωνικής
πρόνοιας, όπως γηροκοµεία, άσυλα, κλπ. 
Επίσης, ο µειωµένος συντελεστής (13%) συνεχίζει να

εφαρµόζεται στα τυποποιηµένα είδη διατροφής που πα-
ρασκευάζονται για ευρεία κατανάλωση, και παρουσιάζο-
νται στα σηµεία πώλησης συσκευασµένα, όπως κονσέρ-
βες, αλλαντικά, αλίπαστα, έτοιµες σαλάτες, όπως ρώσι-
κη, ταραµοσαλάτα, τυροσαλάτα, κλπ., καθώς και είδη
διατροφής που παρουσιάζονται σε µεγάλες συσκευα-
σίες ή µεγάλες ποσότητες και διατίθενται χύµα ή κοµµέ-
να σε µικρότερες ποσότητες, όπως αλλαντικά, αλίπα-
στα, τυριά, ελιές, τουρσί και λοιπά παρόµοια. 
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι οι µετατάξεις αγαθών

και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο παρόν άρθρο
θα εφαρµοστούν από 1ης Σεπτεµβρίου του 2011, προκει-
µένου να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες αρνητικές επιπτώ-
σεις στον τουριστικό κλάδο κατά το τρέχον έτος.

Επί του άρθρου 35
Με τις προτεινόµενες διατάξεις γίνεται αναπροσαρµο-

γή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας όλων των επιβατι-
κών και επαγγελµατικών αυτοκινήτων οχηµάτων ιδιωτι-
κής και δηµόσιας χρήσης, τα οποία αυξάνονται µεσο-
σταθµικά κατά ποσοστό 10%, εκτός των τελών των επι-
βατικών ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης οχηµάτων που έ-
χουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα µετά την
1.11.2010, τα οποία αυξάνονται µεσοσταθµικά κατά πο-
σοστό 12%, προκειµένου να οµαλοποιηθούν οι άνισες
διαφορές που προκύπτουν από την ταξινόµηση ίδιων αυ-
τοκινήτων πριν και µετά την 1.11.2010. 
Από τις γενικές αυτές ρυθµίσεις και για τον εξορθολο-

γισµό του τρόπου υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας,
καθορίστηκαν νέες τιµές για τα τέλη που αφορούν στη
δοκιµαστική κυκλοφορία, τη χορήγηση προσωρινής άδει-
ας κυκλοφορίας, τα τέλη των δίτροχων και τρίτροχων
µοτοποδηλάτων, τη χορήγηση του σήµατος των οχηµά-
των που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας κα-
θώς και των τελών που επιβάλλονται σε αλλοδαπά αυτο-
κίνητα για κάθε ταξίδι.
Περαιτέρω, για τις επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υ-

δρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτι-
κής και δηµόσιας χρήσης, ανεξάρτητα από την ηµεροµη-
νία της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, προβλέ-

πεται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
Επί του άρθρου 36 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1, ορίζεται, θε-

τικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ)
στο φυσικό αέριο, των κωδικών Συνδυασµένης Ονοµατο-
λογίας (Σ.Ο.) 2711 11 00 και 2711 21 00, των περιπτώσε-
ων ιζ) και ιη) της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του Ε-
θνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001), που χρησιµο-
ποιείται ως καύσιµο θέρµανσης και για λοιπές χρήσεις, ο
οποίος ανέρχεται σε 1,5 ευρώ ανά Gigagoule µεικτή θερ-
µογόνος δύναµη. 
Με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 74 παράγρα-

φος 3, οι οποίες αποτελούν ενσωµάτωση στο εθνικό δί-
καιο των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 21
της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, προβλέπεται ότι η οφειλή του
αναλογούντος ΕΦΚ στο φυσικό αέριο γεννάται (γενεσι-
ουργός αιτία) τη στιγµή της προµήθειάς του από τον δια-
νοµέα ή τον αναδιανοµέα.
Η επιβολή θετικού συντελεστή στο φυσικό αέριο που

χρησιµοποιείται για θέρµανση και λοιπές χρήσεις γίνεται
για λόγους αύξησης των δηµοσίων εσόδων συνεκτιµώ-
ντας το γεγονός ότι η πλειονότητα των λοιπών κρατών
µελών εφαρµόζει θετικό συντελεστή στο προϊόν αυτό.
Επιπλέον µε την ίδια διάταξη αναπροσαρµόζεται ο συ-

ντελεστής ΕΦΚ του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (fuel
oil – Μαζούτ) από 19 σε 38 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραµµα,
του υγραερίου που χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητή-
ρων από 125 σε 200 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραµµα, του υ-
γραερίου και του µεθανίου που χρησιµοποιούνται ως
καύσιµα θέρµανσης και για άλλες χρήσεις, από 13 σε 60
ευρώ ανά 1000 χιλιόγραµµα και του υγραερίου και µεθα-
νίου για βιοµηχανική, βιοτεχνική και εµπορική χρήση σε
κινητήρες από 41 σε 120 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραµµα. 
Με τις παραπάνω αναπροσαρµογές αφ’ ενός διατηρεί-

ται η ανταγωνιστικότητα του φυσικού αερίου έναντι των
λοιπών προϊόντων που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα
θέρµανσης αφ’ ετέρου προσεγγίζεται ο µέσος κοινοτι-
κός συντελεστής για την περίπτωση του µαζούτ και του
υγραερίου που εφαρµόζεται στην Ε.Ε.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 2, αναπροσαρ-

µόζεται ο συντελεστής ΕΦΚ του πετρελαίου θέρµανσης
της περίπτωσης ζ) και του φωτιστικού πετρελαίου (κηρο-
ζίνη) θέρµανσης της περίπτωσης ια) της παραγράφου 1
του άρθρου 73 που χρησιµοποιούνται για τη χρονική πε-
ρίοδο από 15 Οκτωβρίου µέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους,
από 21 σε 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Με το εν λόγω µέτρο,
διατηρείται η ανταγωνιστικότητα του φυσικού αερίου έ-
ναντι του πετρελαίου θέρµανσης και του φωτιστικού πε-
τρελαίου (κηροζίνη) θέρµανσης.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 3, δίδεται νο-

µοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να
καθορίσει τους όρους, τις διατυπώσεις καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που διέπουν τη διαδικασία
βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου
των περιπτώσεων ιζ) και ιη) της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 73. 
Επίσης, µε την παρούσα διάταξη δίδεται νοµοθετική ε-

ξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονοµικών και Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, να
προσδιορίζουν τα στοιχεία που θα διαβιβάζονται από
τους διανοµείς φυσικού αερίου καθώς και η συχνότητα
και ο τρόπος διαβίβασής τους προκειµένου να διενερ-
γούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι. 
Με τη διάταξη της παρ. 4 αναπροσαρµόζεται ο ελάχι-
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στος ειδικός φόρος κατανάλωσης στα τσιγάρα από 75%
σε 95% του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που
επιβάλλεται στη σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλη-
σης των τσιγάρων. Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί, στο πλαί-
σιο του υγιούς ανταγωνισµού, στην αποκατάσταση της
σχέσης της τιµής λιανικής πώλησης µεταξύ φθηνών και
ακριβών τσιγάρων, που ίσχυε πριν τις τελευταίες αυξή-
σεις. 
Συγκεκριµένα µέχρι το τέλος του 2009 η διαφορά της

τιµής λιανικής πώλησης φθηνών και ακριβών τσιγάρων,
ήταν 1,2 ευρώ το πακέτο περίπου. Μετά τις τελευταίες
αυξήσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης που πραγµα-
τοποιήθηκαν το 2010 και δεδοµένου ότι αυτές δεν µετα-
κυλήθηκαν στο σύνολό τους, στην τελική κατανάλωση,
µε αύξηση των τιµών λιανικής πώλησης, η διαφορά αυτή
διευρύνθηκε και σήµερα κυµαίνεται στο 1,6 ευρώ περί-
που το πακέτο, µε επακόλουθο τη στροφή στα φθηνά
τσιγάρα, τη διατάραξη του υγιούς ανταγωνισµού και την
υστέρηση των εσόδων. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιβαρύνονται τα τσιγά-

ρα που πωλούνται σε τιµή έως και 145 ευρώ ανά 1.000
τσιγάρα ή έως και 2,90 ευρώ το πακέτο των 20 τεµαχίων.
Επίσης, µε την διάταξη της παρ. 5 περιορίζεται η πί-

στωση φόρου που παρέχεται για τα βιοµηχανοποιηµένα
καπνά που παράγονται στη χώρα µας και στα λοιπά κρά-
τη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από οκτώ (8) εβδοµά-
δες σε τέσσερις (4). Η µείωση της διάρκειας της πίστω-
σης κρίθηκε αναγκαία προκειµένου να επιταχυνθεί η εί-
σπραξη των εσόδων του προϋπολογισµού και να είναι α-
σφαλέστερη η πρόβλεψη των εσόδων κάθε οικονοµικού
έτους. Επίσης, η µείωση της παρεχόµενης πίστωσης λει-
τουργεί αποτρεπτικά στην πρακτική δηµιουργίας αποθε-
µάτων φορολογηµένων προϊόντων από τις καπνοβιοµη-
χανίες και τους εισαγωγείς πριν από κάθε αύξηση των
φορολογικών συντελεστών, η οποία δηµιουργεί καθυ-
στερήσεις στην εφαρµογή των φορολογικών µέτρων.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 6, ορίζεται η

διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ επί του
φυσικού αερίου. Επίσης ορίζεται η χρονική στιγµή βεβαί-
ωσης και είσπραξης του Φ.Π.Α., καθώς και ο τρόπος υπο-
λογισµού αυτού. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 7, παραµένει η

αναστολή είσπραξης του ΕΦΚ µέχρι την 1.1.2014 µόνον
για το φυσικό αέριο της περίπτωσης ιστ) που χρησιµο-
ποιείται ως καύσιµο κινητήρων λόγω της επιβολής θετι-
κού συντελεστή στο φυσικό αέριο των περιπτώσεων ιζ)
και ιη). 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 8 προβλέπεται

η σταδιακή αναπροσαρµογή του ειδικού φόρου κατανά-
λωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που χρησιµο-
ποιείται για θέρµανση ώστε να προσεγγίσει το επίπεδο
του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτε-
ρικής καύσης που χρησιµοποιείται για κινητήρες. Η προ-
σέγγιση αυτή των συντελεστών του ειδικού φόρου κατα-
νάλωσης µεταξύ πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης α-
ποσκοπεί στον περιορισµό του λαθρεµπορίου, στον το-
µέα των πετρελαιοειδών προϊόντων, αφού ο µειωµένος
φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης αποτε-
λεί σηµαντικό κίνητρο για διάπραξη λαθρεµπορικών πρά-
ξεων.
Παράλληλα µε την αναπροσαρµογή του ειδικού φόρου

κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης λαµβάνεται
πρόνοια, ώστε µε απόφασή του ο Υπουργός των Οικονο-
µικών να µπορεί να χορηγεί επίδοµα στις ασθενέστερες

οικονοµικά οµάδες που χρησιµοποιούν πετρέλαιο θέρ-
µανσης.

ΣΤ. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Ε΄
Επί του άρθρου 37 
Η θεσµοθέτηση των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του

άρθρου αυτού κρίνεται αναγκαία λόγω των δηµοσιονοµι-
κών συνθηκών της χώρας και στο πλαίσιο της προσπά-
θειας για εξορθολογισµό του ανθρώπινου δυναµικού της
δηµόσιας διοίκησης. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 4 αυτού του

άρθρου αυξάνεται η συνολική διάρκεια της άδειας χωρίς
αποδοχές από δύο (2) σε πέντε (5) έτη. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 5. επιδιώκεται

αφενός η αντιµετώπιση σοβαρών λόγων που επικαλείται
ο υπάλληλος και αναφέρονται όχι µόνον στον ίδιο αλλά
και σε άτοµα του οικογενειακού του περιβάλλοντος, α-
φετέρου δε και σε ανάλογη εξοικονόµηση οικονοµικών
πόρων ενόψει και των δηµοσιονοµικών συνθηκών.
Η θέσπιση των διατάξεων της παρ. 7 κρίνεται ανα-

γκαία για την αξιοποίηση του πλεονάζοντος τακτικού
προσωπικού των ΔΕΚΟ. Περαιτέρω εξασφαλίζεται για
χρονική διάρκεια δώδεκα µηνών η µισθοδότησή τους και
παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα της κατά προτεραι-
ότητα απασχόλησής τους σε υπηρεσίες και φορείς του
δηµόσιου τοµέα µε διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικα-
σίες.

Επί του άρθρου 38 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 τροποποιού-

νται οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως τροποποιή-
θηκε µε τις όµοιες της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
3833/2010 (Α΄40) και πλέον προβλέπεται ότι οι ώρες α-
πογευµατινής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων
του Δηµοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ δεν µπορεί να υπερβαί-
νουν τις είκοσι (20) ώρες µηνιαίως ανά υπάλληλο, από
σαράντα (40) που είναι σήµερα. 
Με τις διατάξεις της παρ. 2, καθιερώνεται ειδική ει-

σφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέµηση της α-
νεργίας, επί των αποδοχών των υπαλλήλων του Δηµοσί-
ου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, αλλά και των υπαλλήλων όλων ανεξαι-
ρέτως των Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισµών και
ΝΠΙΔ. Επιπλέον για τους δηµοσίους υπαλλήλους, που εί-
ναι δικαιούχοι του Ταµείου, προβλέπεται και ειδική ει-
σφορά 1% υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλ-
λήλων, πέραν των ήδη προβλεποµένων. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 4 ορίζεται ότι

οι πόροι των ΟΤΑ (ΚΑΠ) είναι συνάρτηση συγκεκριµένων
εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού (φόρος εισοδή-
µατος, Φ.Π.Α., φόροι στην περιουσία). Οι δηµοσιονοµι-
κές παρεµβάσεις στο σκέλος των εσόδων του κρατικού
προϋπολογισµού που έχουν περιληφθεί στο µεσοπρόθε-
σµο πρόγραµµα αποβλέπουν µεταξύ άλλων στην αύξηση
των εσόδων από τις συγκεκριµένες κατηγορίες φόρων
µε τις οποίες είναι συνδεδεµένοι οι πόροι των ΟΤΑ µε
στόχο όµως τη µείωση του ελλείµµατος και όχι την αύ-
ξηση των µεταβιβάσεων προς τους ΟΤΑ. Προκειµένου να
αποφευχθεί το ενδεχόµενο οι παρεµβάσεις αυτές αντί
να µειώσουν το έλλειµµα να αυξήσουν τη δυνατότητα
των ΟΤΑ να πραγµατοποιούν δαπάνες προτείνεται ο κα-
θορισµός ανώτατου ορίου πιστώσεων που µπορεί να εγ-
γραφούν ετησίως στον Κρατικό Προϋπολογισµό για χρη-
µατοδότηση των ΟΤΑ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται
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η αναλογική συµµετοχή των ΟΤΑ στην αντιµετώπιση της
δηµοσιονοµικής κρίσης και η χρησιµοποίηση των επιπλέ-
ον εσόδων για την µείωση του ελλείµµατος του κρατικού
προϋπολογισµού.

Ζ. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου ΣΤ΄

Επί του άρθρου 39
Με την παρ. 1 για τον εξορθολογισµό της χορήγησης

επιδοµάτων ανεργίας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ε-
παναλαµβάνεται η επιδότηση µετά την οριακή συµπλή-
ρωση των προϋποθέσεων χορήγησης και διαµορφώνο-
νται συνθήκες καταστρατήγησης µε συνέπεια την απο-
δυνάµωση του σκοπού χορήγησης επιδοµάτων ανερ-
γίας, ορίζεται ανώτερο όριο χορήγησης τα τετρακόσια
πενήντα επιδόµατα ανεργίας για την τετραετία πριν την
αίτηση επιδότησης. 
Με την παρ.2 επαναπροσδιορίζονται οι όροι για τη χο-

ρήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης που λαµβάνουν οι ε-
πιδοτούµενοι άνεργοι κατά τις εορταστικές περιόδους
των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Έτσι εφαρµόζεται η
αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των δικαιούχων και η
παροχή καταβάλλεται κατ’ αναλογία µε τις αντίστοιχες
ρυθµίσεις που ισχύουν για τους εργαζοµένους. 
Με την παρ. 3 ορίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης των

διατάξεων του παρόντος η 1.1.2013. 

Επί του άρθρου 40 
Με το άρθρο 40 διευκρινίζεται µε τη µορφή ρητής διά-

ταξης η εφαρµοζόµενη ερµηνευτική κατάσταση του δι-
καϊκού µας συστήµατος σχετικά µε την πρόωρη καταγ-
γελία συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Συγκεκριµένα ρυθ-
µίζεται νοµοθετικά η αυτοδίκαιη µετατροπή σύµβασης
εργασίας ορισµένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, σε πε-
ρίπτωση πρόωρης καταγγελίας, εάν στην σύµβαση υ-
πάρχει ο όρος για την εφαρµογή της νοµοθεσίας συµβά-
σεων εργασίας αορίστου χρόνου για την λύση της. Στην
περίπτωση αυτή η µετατροπή επέρχεται κατά το χρόνο
της πρόωρης λύσης της σύµβασης 

Επί του άρθρου 41
Με το άρθρο 41 βελτιώνεται η ευελιξία εφαρµογής

των συµβάσεων ορισµένου χρόνου, εναρµονίζοντας τη
νοµοθεσία µας µε τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Συγκεκριµένα, σε περίπτωση µη συνδροµής αντικει-
µενικού λόγου και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδο-
χικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρό-
νου υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκµαίρεται ότι
µε αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών ανα-
γκών της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης µε συνέπεια τη
µετατροπή αυτών σε συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας αο-
ρίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστηµα των τριών ετών
ο αριθµός των ανανεώσεων των διαδοχικών συµβάσεων
ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3), τεκµαίρε-
ται ότι µε αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρ-
κών αναγκών της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης µε συ-
νέπεια τη µετατροπή των συµβάσεων αυτών σε συµβά-
σεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Επί του άρθρου 42
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 42 παρέχε-

ται µεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις προκειµένου
να οργανώσουν καλύτερα το χρόνο εργασίας των εργα-
ζοµένων τους µε βάση πραγµατικές ανάγκες που προκύ-

πτουν από τη φύση και το είδος των εργασιών τους. Η
δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας δίνεται
πλέον και σε επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από εί-
κοσι (20) εργαζόµενους, παρέχοντας ουσιαστική διευκό-
λυνση στο πλήθος των µικρών και πολύ µικρών επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιείται στην οικονοµία µας. Ειδικό-
τερα, αυξάνεται από τέσσερις (4) σε έξι (6) µήνες το
χρονικό διάστηµα των περιόδων αυξηµένης και µειωµέ-
νης απασχόλησης (διευθέτηση χρόνου εργασίας) για
τον εργαζόµενο µέσα σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.

Επί του άρθρου 43
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 43 διευκο-

λύνεται η πρόσληψη νέων ανέργων από 18-25 ετών για
την απόκτηση της πρώτης εργασιακής τους εµπειρίας
στον ιδιωτικό τοµέα έως δύο χρόνια. Οι νέοι άνεργοι θα
µπορούν να αµείβονται µε το 80% του κατώτατου µισθού
της εκάστοτε συλλογικής σύµβασης εργασίας που στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ πιο υψηλός από
τον κατώτατο µισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας, ενώ θα καλύπτονται πλήρως οι α-
σφαλιστικές εισφορές από τον εργοδότη. 
Για να διασφαλίσουµε την αύξηση της απασχόλησης

και να αποφευχθούν περιπτώσεις υποκατάστασης εργα-
ζοµένων, υποχρεώνεται η επιχείρηση να µην έχει κάνει
απολύσεις κατά το τελευταίο 3µηνο και να µην κάνει κα-
τά τη διάρκεια που ισχύει η σύµβαση εργασιακή εµπει-
ρίας. Όταν λήξει η σύµβαση εργασιακής εµπειρίας, τότε
ο νέος αµείβεται µε τον συµβατικό µισθό. Επισηµαίνεται
ότι ήδη από το Μάιο του 2010 µε νοµοθετική διάταξη
(παράγραφος 6 άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010) είχε
δοθεί η δυνατότητα σε νεοεισερχόµενους άνεργους έως
24 ετών να µπορούν να αποκτούν εργασιακή εµπειρία έ-
ως 12 µήνες µε το 80% του κατώτατου βασικού µισθού
της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Για να εξα-
σφαλιστεί η ασφαλιστική κάλυψη των νέων άνεργων, δη-
µιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 πρόγραµµα επιδό-
τησης των ασφαλιστικών εισφορών µέσω του ΟΑΕΔ,
στο οποίο εισήχθη ως ρήτρα σε όσες επιχειρήσεις συµ-
µετέχουν να υποχρεώνονται να διατηρήσουν τις παλαιές
θέσεις εργασίας όσο διαρκεί η σύµβαση απόκτησης ερ-
γασιακής εµπειρίας. 
Με τις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού ολοκληρώνονται,

επίσης, οι δεσµεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης που α-
πορρέουν από την υπογραφή του Μνηµονίου Συνεννόη-
σης µε την Ε.Ε.-Ε.Κ.Τ.-Δ.Ν.Τ. 

Επί του άρθρου 44 
Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι οι συντά-

ξεις, που καταβάλλονται από το Ναυτικό Αποµαχικό Τα-
µείο (ΝΑΤ), όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2010,
µειώνονται από 1.1.2011, κατά ποσοστό 6%, επειδή το
Ταµείο αυτό σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα ασφαλιστικά
Ταµεία και δεδοµένης της δηµοσιονοµικής κατάστασης
της Χώρας, χορήγησε στους συνταξιούχους του αύξηση
για το έτος 2010. 
Τα επιπλέον ποσά που χορηγήθηκαν, σύµφωνα µε τα

ανωτέρω, στις συντάξεις των µηνών Ιανουαρίου έως και
Αυγούστου 2011, θα παρακρατηθούν σε έξι (6) ισόποσες
µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από την σύνταξη µη-
νός Σεπτεµβρίου 2011.
Ταυτόχρονα, προκειµένου να αποφευχθούν και στο

µέλλον φαινόµενα ανακολουθίας µε την ασκούµενη ει-
σοδηµατική πολιτική, αφ’ ενός µεν ορίζεται ότι από
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1.1.2011 και µετά, οι συντάξεις και τα βοηθήµατα του
ΝΑΤ, θα αναπροσαρµόζονται µόνο µε διάταξη ειδικού
νόµου, αφ’ ετέρου δε από την ίδια ηµεροµηνία καταργεί-
ται κάθε διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης, µε την ο-
ποία προβλέπεται η αναπροσαρµογή ή η αύξηση σύντα-
ξης ή βοηθήµατος που καταβάλλεται από το ΝΑΤ.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 συστήνεται «Ειδικός Λογα-

ριασµός Ανεργίας Αυτοαπασχολούµενων» µε οικονοµι-
κή και λογιστική αυτοτέλεια στο πλαίσιο λειτουργίας του
Ο.Α.Ε.Δ.. Με τη σύσταση του Λογαριασµού αυτού και τη
θέσπιση της ειδικής µηνιαίας εισφοράς επιδιώκεται η
διασφάλιση της συνέχισης της οµαλής χρηµατοδότησης
της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας των αυτοαπα-
σχολούµενων. Δικαιούχοι του Λογαριασµού αυτού είναι
οι αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµενοι – ασφα-
λισµένοι των Ταµείων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α. και Ε.Τ.Α.Π.-
Μ.Μ.Ε.. Σκοπός του Λογαριασµού είναι η χορήγηση βοη-
θήµατος στους δικαιούχους του στις περιπτώσεις απο-
δεδειγµένης διακοπής του επαγγέλµατός τους για διά-
στηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Πόρος του Λογα-
ριασµού είναι το ποσό των δέκα (10) ευρώ κατά µήνα το
οποίο συµβεβαιώνεται και συνεισπράττεται από τα οι-
κεία Ταµεία µαζί µε τις τακτικές µηνιαίες εισφορές των
ασφαλισµένων και αποδίδεται στον Ο.Α.Ε.Δ. µέχρι το
τέλος του µεθεπόµενου µήνα από το µήνα καταβολής
του.
Επιπλέον, µε τη σύσταση του Λογαριασµού αυτού ικα-

νοποιείται παλαιότερο αίτηµα των αυτοαπασχολούµε-
νων οι οποίοι στις περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλ-
µατός τους µένουν ασφαλιστικά απροστάτευτοι, για την
αντιµετώπιση των βιοποριστικών αναγκών που ανακύ-
πτουν από τη διακοπή του επαγγέλµατος µέχρι την α-
νεύρεση εργασίας ή µέχρι την επανάσκηση του επαγ-
γέλµατος.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 θεσπίζεται, από 1.1.2013,

ειδική εισφορά υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε., ανά κλάδο επιχειρή-
σεων, ως ποσοστό επί των πάσης φύσεως ετήσιων εσό-
δων των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα κάθε εταιρι-
κής µορφής. 
Το ποσοστό εισφοράς ανά κλάδο επιχειρήσεων θα κα-

θοριστεί µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από ειδική
οικονοµική µελέτη του Υπουργείου Οικονοµικών και
γνώµη του Σ.Κ.Α. Η ειδική αυτή εισφορά σκοπό έχει την
ενίσχυση της βιωσιµότητας του Ο.Α.Ε.Ε., τη διατήρηση
και βελτίωση του ύψους των παρεχόµενων υπηρεσιών
καθώς και την εµπέδωση αισθήµατος ασφάλειας στους
ασφαλισµένους και συνταξιούχους του. 
Με τις διατάξεις της παρ. 4 τροποποιούνται διατάξεις

του άρθρου 4 του ν.2458/1997. Συγκεκριµένα: 
Mε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/

1997 (Α΄15) καθορίζονται για τους ασφαλισµένους του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών επτά ασφαλιστικές
κατηγορίες επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστι-
κές εισφορές. Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του ί-
διου παραπάνω άρθρου ορίζεται ότι οι ασφαλισµένοι κα-
τατάσσονται µε δήλωσή τους σε µία από τις επτά ασφα-
λιστικές κατηγορίες και σε περίπτωση που δεν υποβάλ-
λουν σχετική δήλωση η κατάταξη γίνεται στην 1η ασφα-
λιστική κατηγορία. Είναι δυνατή η αλλαγή κατηγορίας µε
δήλωση του ασφαλισµένου που ισχύει από την πρώτη
του επόµενου της υποβολής της δήλωσης έτους.
Επειδή, οι περισσότεροι ασφαλισµένοι του Κλάδου

Κύριας Ασφάλισης (570.000 περίπου επί συνόλου

700.000 περίπου ασφαλισµένων, ποσοστό 81%) είναι ε-
νταγµένοι στην 1η κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, µε
συνέπεια οι ασφαλισµένοι αυτοί να λαµβάνουν κατά τη
συνταξιοδότησή τους µικρά ποσά σύνταξης (ενδεικτικά
αναφέρεται ότι για 15 χρόνια ασφάλισης στην 1η ασφα-
λιστική κατηγορία το ποσό της χορηγούµενης κύριας σύ-
νταξης ανέρχεται στο ποσό των 135,02 €, ενώ για 30 έ-
τη στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία ανέρχεται στα
270,04 €-υπολογισµός µε ποσά έτους 2011) και προκει-
µένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αυτό, αλλά και να
αποφευχθεί η συρροή των ασφαλισµένων στην 1η ασφα-
λιστική κατηγορία, προτείνεται η θέσπιση της προτεινό-
µενης διάταξης, µε την οποία ορίζεται ότι από τις ως ά-
νω επτά ασφαλιστικές κατηγορίες οι πέντε πρώτες είναι
υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες προαιρετικές, καθώς και
η υποχρεωτική µετάταξη των ασφαλισµένων σε ανώτε-
ρη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, ανάλογα µε το
χρόνο ασφάλισης που διανύεται στον κλάδο Κύριας Α-
σφάλισης Αγροτών. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 5 προβλέπεται

ότι το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος, που καταβάλλουν
ο Τοµέας Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και
ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ,
όπως αυτό προκύπτει από τις καταστατικές τους διατά-
ξεις, µειώνεται κατά ποσοστό 10% και 15% αντίστοιχα
για όσους εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας, από
1.1.2010 και µετά και δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφα-
ση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήµατος, έτσι ώστε να α-
ντιµετωπιστεί το οξύ πρόβληµα της καταβολής του προ-
αναφερόµενου ποσού από τα παραπάνω Ταµεία και να
µειωθεί ο χρόνος απόδοσής του στους δικαιούχους.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 6 τροποποιείται

η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του ν.2084/1992. Συγκε-
κριµένα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν.
2084/1992, προσδιορίστηκε το ποσό της µηνιαίας σύντα-
ξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας των µισθωτών µε 35 έτη
ασφάλισης ή 10.500 ηµέρες ασφάλισης στο 80% των συ-
ντάξιµων µηνιαίων αποδοχών και περιορίστηκε στο τε-
τραπλάσιο του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά
κεφαλήν Α.Ε.Π. αναπροσαρµοσµένου µε το εκάστοτε
ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δηµοσίων υπαλ-
λήλων.
Με τη διάταξη αυτή προτείνεται ο περιορισµός του πο-

σού της σύνταξης αυτής, έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνο-
νται σε αυτό και τα οικογενειακά επιδόµατα, καθώς ο
σκοπός της διάταξης αυτής, ο οποίος είναι το τελικό πο-
σό της σύνταξης να µην υπερβαίνει το τετραπλάσιο του
κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.,
δεν επιτυγχάνεται µε την εξαίρεση των οικογενειακών
επιδοµάτων.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 7 τροποποιείται

η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν.2084/1992. Συγκε-
κριµένα, µε την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν.
3863/2010, ανακαθορίστηκε το ποσοστό προσαύξησης
που χορηγείται στο ποσό της σύνταξης των µέχρι
31.12.1992 µισθωτών (πλην µισθωτών ασφαλισµένων
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίω-
µα µέχρι 31.12.2010 µε συνολικό χρόνο ασφάλισης πέ-
ραν των 35 ετών ασφάλισης και µέχρι 40 έτη ασφάλισης.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου αυτής δι-
ευκρινίζεται ότι η προσαύξηση αυτή, η οποία είναι σα-
φώς πιο ευνοϊκή από την προϊσχύουσα, χορηγείται µεν
και πέραν του 80% των συντάξιµων µηνιαίων αποδοχών
αλλά το τελικό ποσό της σύνταξης σε καµία περίπτωση
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δεν υπερβαίνει το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991
µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. αναπροσαρµοσµέ-
νου µε το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων
των δηµοσίων υπαλλήλων.
Με τη διάταξη της παρ. 8 προτείνεται ο επανακαθορι-

σµός του ανώτατου ορίου µηνιαίας σύνταξης για τους υ-
παχθέντες στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 εδαφ. β΄
του ν.2084/1992 (Α΄ 165), όπως ισχύουν µετά την τροπο-
ποίησή τους από το τρίτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου
3 του ν.3029/2002 (Α΄ 160), το ποσό της βασικής µηνιαί-
ας σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας των από
1.1.1993 ασφαλισµένων του Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ και Ειδικών Τα-
µείων Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 µέσου µη-
νιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π. αναπροσαρµοσµένου µε το ε-
κάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δηµο-
σίων υπαλλήλων. Από το κατά τα ανωτέρω οριζόµενα α-
νώτατο όριο σύνταξης (πλαφόν) εξαιρούνται οι προσαυ-
ξήσεις του άρθρου 30 παρ. 1 του ν.2084/1992 (οικογενει-
ακές παροχές). 
Με δεδοµένη όµως την επιβαρυµένη οικονοµική κατά-

σταση των ασφαλιστικών οργανισµών και προκειµένου
να ενισχυθούν οικονοµικά, ιδιαίτερα στην παρούσα εξαι-
ρετικά δυσµενή οικονοµική συγκυρία, κρίνεται σκόπιµη η
ένταξη στο ανώτατο όριο (πλαφόν) για τις µηνιαίες συ-
ντάξεις και των προσαυξήσεων του άρθρου 30 παρ. 1
του ν. 2084/1992. 
Με τη διάταξη της παρ. 9 προτείνεται η αύξηση των

προβλεπόµενων από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1
εδάφιο 1 του ν. 2961/1954, όπως ισχύει, εισφορών α-
σφαλισµένου και εργοδότη, υπέρ του κλάδου ανεργίας,
κατά 0,5% έκαστη. Από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.
1 εδάφιο 1 του ν. 2961/1954 (Α΄ 197), όπως τροποποιή-
θηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 6 του ν.
2084/1992 και ισχύει, προβλέπεται εισφορά υπέρ του
κλάδου ανεργίας, η οποία αποτελεί πόρο του Οργανι-
σµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) σε
ποσοστό 2,67% για τον εργοδότη και 1,33% για τον ερ-
γαζόµενο. Η εν λόγω εισφορά υπολογίζεται επί των α-
ποδοχών του υπαγοµένου στην ασφάλιση του Κλάδου α-
νεργίας προσωπικού.

Όπως είναι γνωστό, το τελευταίο διάστηµα έχει πα-
ρατηρηθεί σηµαντικά µεγάλη αύξηση της ανεργίας, λό-
γω της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης της χώρας
µας, και κατ’ επέκταση µεγάλη επιβάρυνση του ΟΑΕΔ α-
πό τη χορήγηση των σχετικών επιδοµάτων και παροχών.
Για το λόγο αυτό, αλλά και για λόγους κοινωνικής αλλη-
λεγγύης προς τους ανέργους, κρίνεται σκόπιµη η αύξη-
ση του ποσοστού της εισφοράς υπέρ του κλάδου της α-
νεργίας, εργοδότη και εργαζοµένου, η οποία αποτελεί
πόρο του Οργανισµού, προκειµένου να ενισχυθεί οικο-
νοµικά ο ΟΑΕΔ, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εξακο-
λουθεί να χορηγεί τις εν λόγω παροχές, οι οποίες είναι
κοινωνικού χαρακτήρα. 
Σχετικά µε τις προτεινόµενες διατάξεις των παρ. 10,

11, 12 και 13: 
Η Πολιτεία, µετά την ψήφιση του ν.3845/2010 «Μέτρα

για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνι-
κής οικονοµίας από τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ
και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» (Α΄ 65), ανέλαβε και
τη βασική υποχρέωση για τη διασφάλιση της βιωσιµότη-
τας του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας µε τη θέ-
σπιση συγκεκριµένων θεσµών και τη λήψη µέτρων δηµο-

σιονοµικής προσαρµογής που κατατείνουν στη διαφύλα-
ξη του ασφαλιστικού κεφαλαίου των υπαρχόντων Ταµεί-
ων αλλά και στη συνέχιση της καταβολής όσο το δυνα-
τόν εξορθολογισµένων συντάξεων. Ειδικότερα, κατά τα
αναφερόµενα στην παράγραφο ΙΙΙ αριθµός 7 του Παραρ-
τήµατος ΙΙΙ του Ν. 3845/2010, «τα προγράµµατα κοινωνι-
κής ασφάλισης θα πρέπει να ενδυναµωθούν για να αντι-
µετωπίσουν υποβόσκουσες διαρθρωτικές ανισορροπίες
που οφείλονται στη γήρανση του πληθυσµού, καθώς τα
κόστη ασφαλιστικών παροχών στην Ελλάδα προβλέπε-
ται να είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
µε τις τρέχουσες πολιτικές. Καθώς οι µεγαλύτερες υ-
περβάσεις ετησίως στον Κρατικό Προϋπολογισµό προ-
έρχονται συστηµατικά από τα Ταµεία κοινωνικής ασφά-
λισης, οι µεταρρυθµίσεις για τη περιφρούρηση της βιωσι-
µότητας του συστήµατος δεν µπορούν πλέον να ανα-
βληθούν.»
Αυτές τις υπερβάσεις στόχευε να µειώσει ο θεσµός

της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ), του
άρθρου 38 του ν.3863/2010, σε συνδυασµό µε το σύνολο
των ασφαλιστικών διατάξεων, µε τις οποίες διασφαλίζε-
ται ενιαία δοµή στη συνταξιοδότηση, διόρθωση των
στρεβλώσεων µέσω του συνυπολογισµού των αποδο-
χών του συνολικού εργασιακού βίου, ενιαίο όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης προκειµένου να καταστεί δυνατή η α-
ντιµετώπιση των δηµογραφικών προκλήσεων και η σε
βάθος χρόνου του ασφαλιστικού συστήµατος. 
Ειδικότερα, η επιβολή ειδικής εισφοράς υπό µορφή πε-

ριορισµού σε ορισµένου ύψους συντάξεις στοχεύει να ε-
ξοµαλύνει τις δηµοσιονοµικές υπερβάσεις από τις οποί-
ες µαστίζεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός, όσον αφορά
τους ΦΚΑ µε την σε τακτά χρονικά διαστήµατα κάλυψη
των ελλειµµάτων τους, χωρίς να θίγεται η περιουσιακή
κατάσταση εκάστου δικαιούχου, αφού, τελικώς, αυτός
θα είναι ο αποδέκτης της σχετικής ωφέλειας, η οποία θα
συντελέσει στην αύξηση ή και στη διατήρηση σε όσο το
δυνατό µεγαλύτερο ύψος της σύνταξης που λαµβάνει
(µελλοντική ανταποδοτικότητα του συστήµατος) όπως
ορίζουν και οι επικαλούµενες στο σκεπτικό των ανωτά-
των Δικαστηρίων Διεθνείς Συµβάσεις.
Στα πλαίσια αυτά και προκειµένου να επιτευχθεί η πε-

ραιτέρω µείωση των επιχορηγήσεων από την πλευρά
του κρατικού προϋπολογισµού προς τους φορείς κοινω-
νικής ασφάλισης και δεδοµένης της αναγκαιότητας για
τον περιορισµό του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνη-
σης, προτείνεται η αναπροσαρµογή της Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης Συνταξιούχων στις κύριες συντάξεις και τη θέ-
σπιση Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Α-
σφάλισης, ώστε να εξασφαλισθεί η οµαλή χρηµατοδότη-
ση τόσο των φορέων και κλάδων κύριας και επικουρικής
σύνταξης.
Ειδικότερα µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ.

10, από 1.8.2011 αναπροσαρµόζονται τα ποσοστά των
περιπτώσεων (β) έως (η) της παραγράφου 2 του άρθρου
38 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) ως εξής: 
α.Για συντάξεις από 1.700,01 € µέχρι 2.000,00 € πο-

σοστό 6%
β.Για συντάξεις από 2.000,01 € µέχρι 2.300,00 € πο-

σοστό 7%
γ.Για συντάξεις από 2.300,01 € µέχρι 2.600,00 € πο-

σοστό 9%
δ.Για συντάξεις από 2.600,01 € µέχρι 2.900,00 € πο-

σοστό 10%
ε.Για συντάξεις από 2.900,01 € µέχρι 3.200,00 € πο-
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σοστό 12%
στ. Για συντάξεις από 3.200,01 € µέχρι 3.500,00 € πο-

σοστό 13%
ζ. Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω ποσοστό 14%. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ.11, από

1.8.2011 παρακρατείται επιπλέον µηνιαία εισφορά για
συνταξιούχους που δεν έχουν συµπληρώσει το 60ο έτος
της ηλικίας τους, οι οποίοι λαµβάνουν σύνταξη άνω των
1.700€. Η επιβολή της συγκεκριµένης εισφοράς δεν κα-
ταλαµβάνει όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδί-
καιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύτηκαν
µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας. Η ειδική εισφορά αφορά
κυρίως συνταξιούχους, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν µέ-
σω προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου σε ηλικία πολύ µι-
κρότερη από το γενικό όριο συνταξιοδότησης, µε ανα-
γνώριση πλασµατικών χρόνων ασφάλισης. 
Συγκεκριµένα, τα ποσοστά παρακράτησης έχουν ως ε-

ξής:
α.Για συντάξεις από 1.700,01 € µέχρι 2.300,00 € πο-

σοστό 6%
β.Για συντάξεις από 2.300,01 € µέχρι 2.900,00 € πο-

σοστό 8%
γ.Για συντάξεις από 2.900,01 € και πάνω ποσοστό

10%. 
Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό

σύνταξης, όπως διαµορφώνεται µετά την παρακράτηση
της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προη-
γούµενης παραγράφου. Η ανωτέρω παρακράτηση διακό-
πτεται τον επόµενο µήνα από τη συµπλήρωση του 60ου
έτους ηλικίας. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 12, από

1.8.2011 οι ειδικές εισφορές των προηγούµενων παρα-
γράφων ισχύουν και για τους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ
που λαµβάνουν σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 13, θεσπίζε-

ται από 1.9.2011 ειδική µηνιαία εισφορά για τους συντα-
ξιούχους επικουρικής ασφάλισης οι συντάξεις των οποί-
ων είναι πάνω από 300,00€. Σκοπός της συγκεκριµένης
ρύθµισης είναι η αντιµετώπιση των ελλειµµάτων φορέων
και κλάδων επικουρικής σύνταξης, όπως αυτά θα προκύ-
ψουν µετά την ολοκλήρωση των αναλογιστικών µελε-
τών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη καταβολή
των συντάξεων αυτών.
Συγκεκριµένα, οι ανωτέρω παρακρατήσεις έχουν ως ε-

ξής:
α.Για συντάξεις από 300,01 € µέχρι 350,00 € ποσοστό

3%
β.Για συντάξεις από 350,01 € µέχρι 400,00 € ποσοστό 4%
γ.Για συντάξεις από 400,01 € µέχρι 450,00 € ποσοστό 5%
δ.Για συντάξεις από 450,01 € µέχρι 500,00 € ποσοστό 6%
ε.Για συντάξεις από 500,01 € µέχρι 550,00 € ποσοστό 7%
στ.Για συντάξεις από 550,01 € µέχρι 600,00 € ποσοστό

8%
ζ.Για συντάξεις από 600,01 € µέχρι 650,00 € ποσοστό 9%
η.Για συντάξεις από 650,01 € και άνω ποσοστό 10%
Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης µετά

την παρακράτηση της εισφοράς δε µπορεί να υπολείπε-
ται των 300,00€.
Της ειδικής εισφοράς εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λό-

γω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβάνουν το Εξωιδρυµα-
τικό Επίδοµα ή το Επίδοµα Απολύτου Αναπηρίας του άρ-
θρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύει.
Η ειδική εισφορά θα παρακρατείται µε ευθύνη των

ΦΚΑ, που καταβάλλουν την επικουρική σύνταξη και θα α-

ποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασµό που συστήνεται στο
ΑΚΑΓΕ, το αργότερο µέχρι το τέλος του εποµένου, από
την παρακράτηση, µήνα. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται
το ύψος του ποσού που απαιτείται κάθε φορά για κάλυ-
ψη του ελλείµµατος του κλάδου επικουρικής σύνταξης.
Μετά την 1.1.2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συ-

νταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης µεταφέρονται και
αποτελούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλλη-
λεγγύης Γενεών.
Με τις παρ. 14, 15 και 16 προβλέπονται ρυθµίσεις για

τους νέους δηλαδή τους ασφαλισµένους από 1.1.1993
και µετά, ασφαλισµένους στο ΕΤΑΑ, στους Τοµείς
ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ, έτσι ώστε ανά τρία χρόνια να ε-
ντάσσονται υποχρεωτικά στην αµέσως επόµενη ασφαλι-
στική κατηγορία προκειµένου να υπάρχει αντιστοίχηση
στο ύψος των ποσών των ασφαλιστικών εισφορών που
καταβάλλονται µε τα χορηγούµενα ποσά σύνταξης. Με
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται περισσότερο ανταποδοτι-
κό και δικαιότερο συνταξιοδοτικό καθεστώς. Προς τον
σκοπό αυτό, δηλαδή στην δικαιότερη ανταποδοτική σχέ-
ση εισφορών- παροχών προβλέπεται και αντίστοιχη ρύθ-
µιση (παρ. 13) για τους παλαιούς ασφαλισµένους δηλ.
τους ασφαλισµένους πριν την 1.1.1993 στους ανωτέρω
τοµείς. Τέλος, µε Υπουργική Απόφαση µετά από πρότα-
ση των Δ.Σ. και Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης θα
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την υλοποίηση των ανω-
τέρω.

Επί του άρθρου 45 
Από την υιοθέτηση του µέτρου εφαρµόζεται σταδιακά

η απαγόρευση του καπνίσµατος στους ανωτέρω χώρους
οι οποίοι εξαιρούνταν από την νοµοθεσία µέχρι πρότινος
και παράλληλα προκύπτει ετήσιο οικονοµικό έσοδο για
το κράτος το οποίο υπερβαίνει τα σαράντα εκατοµµύρια
(40.000.000 ) ευρώ µε δεδοµένο ότι ο αριθµός των ανα-
φερόµενων καζίνο και κέντρων διασκεδάσεως άνω των
τριακοσίων (300) τµ. µε ζωντανή µουσική, εκτιµάται ότι
ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες σε όλη την επικράτεια.

Επί του άρθρου 46 
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 46 παρατεί-

νεται για έξι µήνες η ισχύς των απαγορεύσεων πλειστη-
ριασµών που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2011. Ειδικότερα: 
Με την παρ. 1 του άρθρου 46 προβλέπεται για την πε-

ρίοδο από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η Δεκεµβρίου
2011 η αναστολή των πλειστηριασµών, οι οποίοι επι-
σπεύδονται για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσε-
ων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των διακοσίων χιλιά-
δων (200.000) ευρώ από πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρείες
παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτή-
σεων αυτών. Υπενθυµίζεται ότι µε Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου που είχε κυρωθεί µε το ν. 3949/2011 είχε
παραταθεί η αναστολή των παραπάνω πλειστηριασµών
µέχρι την 30ή Ιουνίου 2011. 
Με την παρ. 2 παρατείνεται οµοίως για έξι µήνες η α-

παγόρευση πλειστηριασµού της κύριας ή µοναδικής κα-
τοικίας, που προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 3869/2010
για την ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσι-
κών προσώπων. Απαγορεύεται δηλαδή ο πλειστηρια-
σµός της κατοικίας (η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τα
όρια που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010),
ακόµη και όταν η απαίτηση του πιστωτικού ιδρύµατος υ-
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περβαίνει το ποσόν των 200.000 ευρώ ή και όταν ο επι-
σπεύδων δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα. Η ισχύουσα απαγό-
ρευση πλειστηριασµού της κύριας ή µοναδικής κατοικίας
λήγει επίσης, µετά και την παράταση που είχε δοθεί µε
το άρθρο 36 του ν. 3910/2011, την 30ή Ιουνίου 2011. Με
την παράγραφο αυτή διευκρινίζεται επίσης ότι η απαγό-
ρευση καταλαµβάνει την κύρια ή µοναδική κατοικία κάθε
φυσικού προσώπου, ανεξαρτήτως δηλαδή αν έχει πτω-
χευτική ικανότητα και, συνεπώς, προστατεύεται και η κα-
τοικία των εµπόρων. 
Οι παραπάνω παρατάσεις είναι αναγκαίες, προκειµέ-

νου να δοθεί η δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις που έχουν περιέλθει σε αδυναµία πληρωµής να α-
νακάµψουν, να αναδιοργανώσουν σε µία εξαιρετικά δύ-
σκολη οικονοµική συγκυρία την κάλυψη των αναγκών
τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και να
επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και εξυπη-
ρέτηση των οφειλών τους. Η παράταση θα διευκολύνει
περαιτέρω την οµαλή εφαρµογή του ν. 3869/2010 για τη
ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών
προσώπων καθώς θα απέτρεπε µία υπερφόρτωση της Δι-
καιοσύνης που θα µπορούσε να προκληθεί στην παρού-
σα φάση από την κατάθεση αιτήσεων στα αρµόδια Ειρη-
νοδικεία για ρύθµιση των χρεών των υπερχρεωµένων και
συγχρόνως αιτήσεων για αναστολή των πράξεων ανα-
γκαστικής εκτέλεσης µέχρι την εκδίκαση των υποθέσε-
ων. Τούτο ενόψει και του γεγονότος ότι δεν έχουν ολο-
κληρωθεί ακόµη οι διαδικασίες πλήρωσης των 80 νέων
θέσεων Ειρηνοδικών που προβλέπονται από το ν. 3869/
2010 για την κάλυψη των πρόσθετων αυτών αναγκών. 

Η. Ειδικότερα επί του κεφαλαίου Ζ΄

Επί του άρθρου 47 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού που

αναφέρεται στον Οργανισµό Διεξαγωγής Ιπποδροµιών
Ελλάδος (ΟΔΙΕ), περιέχονται αναγκαίες νοµοθετικές
τροποποιήσεις σε σχέση µε κρίσιµες διατάξεις που αφο-
ρούν στη λειτουργία της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. και θεσπίζονται α-
πό τον αναγκαστικό νόµο 598/1968 «Περί ιδρύσεως Ορ-
γανισµού τελέσεως Ιπποδροµιών και άλλων τινών διατά-
ξεων» (Α’ 256), που αποτελεί τον ιδρυτικό νόµο του Ο-
ΔΙΕ. Η πλειονότητα των διατάξεων του ως άνω νόµου,
που αφορούν στην διοικητική οργάνωση κλπ. του ΟΔΙΕ
ήδη έχουν τεθεί εκτός ισχύος και δεν εφαρµόζονται, ι-
δίως µετά τη µετατροπή του ΟΔΙΕ σε ανώνυµη εταιρεία.

Επί του άρθρου 48 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 1 τροποποι-

ούνται διατάξεις προηγούµενων νόµων που αφορούν τα
θέµατα της αεροπορικής διακίνησης του τύπου. Μέχρι
σήµερα, η αεροπορική διακίνηση του τύπου στο εσωτερι-
κό για τις ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες πα-
νελλήνιας κυκλοφορίας καλύπτεται κατά 95% (για ορι-
σµένους προορισµούς, το ποσοστό αυτό φτάνει και το
97,5%) από το Δηµόσιο, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται
από τα πρακτορεία για λογαριασµό των εκδοτών. Το α-
ντίστοιχο ποσοστό για τη διακίνηση στο εξωτερικό είναι
50%. Ας σηµειωθεί ότι το κόστος της αεροπορικής µετα-
φοράς τύπου στο εσωτερικό ανήλθε για το έτος 2010 σε
6.350.000,00 €, ενώ το κόστος της αεροπορικής µετα-
φοράς τύπου στο εξωτερικό ανήλθε για το ίδιο έτος σε
503.353,90 €. Υπό το πρίσµα των αρχών που διέπουν το
νέο κώδικα δηµόσιου λογιστικού, όπως τροποποιήθηκε

από το ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και ισχύει, και του εξορθο-
λογισµού των δηµοσίων δαπανών, αλλά και των προοπτι-
κών που ανοίγονται για τον έντυπο τύπο και τη διάχυση
της είδησης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εποχής και
των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο, προτεί-
νεται η κατάργηση της επιχορήγησης στην αεροπορική
διακίνηση του τύπου. Ακόµη, εισάγεται µεταβατική ρύθ-
µιση, µε την οποία καθίσταται δυνατή η πληρωµή των τι-
µολογίων που αφορούν σε µεταφορά που πραγµατοποι-
ήθηκε πριν τη δηµοσίευση της προτεινόµενης ρύθµισης,
σύµφωνα µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Στην παρ. 2 ρυθµίζονται θέµατα διακίνησης του τύπου

µέσω των ΕΛΤΑ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας-
Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης του Υπουργείου Εσω-
τερικών, το κόστος της Μεταφοράς του Τύπου µέσω ΕΛ-
ΤΑ ανήλθε για το 2009 σε 37.528.741,67 €, ενώ για το
2010 σε 27.872.214,26 €. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στη
διακίνηση µε το µειωµένο τιµολόγιο, το οποίο επιδοτεί-
ται από τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας-Γενική Γραµ-
µατεία Ενηµέρωσης, των ηµερήσιων πολιτικών, οικονο-
µικών και αθλητικών εφηµερίδων της Αθήνας, του Πει-
ραιά και της Θεσσαλονίκης και των ηµερήσιων και µη νο-
µαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων. Επίσης, στο τιµολό-
γιο αυτό εµπίπτουν και άλλες εφηµερίδες πολιτικού και
οικονοµικού περιεχοµένου, οι ιδιοκτήτες των οποίων
µπορούν να γίνουν µέλη της Ένωσης Δηµοσιογράφων Ι-
διοκτητών Περιοδικού Τύπου και οι συντάκτες τους µέλη
της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου, αλλά και πε-
ριοδικά ή άλλα έντυπα επιστηµονικού, καλλιτεχνικού, ε-
παγγελµατικού ή θρησκευτικού ή άλλου συναφούς πε-
ριεχοµένου. 
Προκειµένου να εξορθολογισθούν οι δαπάνες της Γε-

νικής Γραµµατείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραµµατείας Ε-
νηµέρωσης, προτείνεται η πιο κάτω ρύθµιση, µε την ο-
ποία περιορίζονται οι κατηγορίες των εντύπων που διακι-
νούνται µε το ειδικό τιµολόγιο της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας-Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, αλλά
συνεχίζεται η στήριξη στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο
περιφερειακό τύπο, καθώς και σε εφηµερίδες και περιο-
δικά µε περιοδική έκδοση, πολιτικοοικονοµικού περιεχο-
µένου. Ακόµη, θεσπίζεται περιορισµός στον αριθµό των
διακινούµενων φύλλων ανά έκδοση. Οι δύο αυτοί άξο-
νες επιλέχθηκαν ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις
που είχαν παρατηρηθεί στην εφαρµογή του ειδικού τιµο-
λογίου. Με τον τρόπο αυτό, προκύπτει εξοικονόµηση για
τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας-Γενική Γραµµατεία Ε-
νηµέρωσης, καθώς εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί ιδιαίτερα
σηµαντική µείωση των δαπανών για τη διακίνηση του τύ-
που µέσω των ΕΛΤΑ, σε ποσοστό περίπου 50% των δαπα-
νών που πραγµατοποιούνται σήµερα για το σκοπό αυτό. 
Στην παρ. 3 προβλέπεται η κατάργηση εκπτώσεων για

τον ΟΤΕ. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το υπό κατάργηση
καθεστώς, προβλέπεται µία σειρά εκπτώσεων στα τηλε-
πικοινωνιακά τέλη (τέλη τηλεφωνικής επικοινωνίας, λο-
γαριασµούς βασικών τελών τηλεφωνικών συνδέσεων, ε-
πικοινωνίες µε TELEX, τηλεγραφήµατα τύπου εσωτερι-
κού) των πολιτικών και οικονοµικών εφηµερίδων Αθηνών
και Θεσσαλονίκης, των ηµερησίων και µη ηµερησίων ε-
παρχιακών εφηµερίδων, περιοδικών κ.α. Το ποσό της
διαφοράς που προκύπτει για τον ΟΤΕ από τις εκπτώσεις
αυτές καλύπτεται από το Ελληνικό Δηµόσιο, µε εγγραφή
σχετικής πίστωσης στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Στο πλαίσιο του εξορθολογισµού των δηµοσίων δαπα-
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νών, της νέας πραγµατικότητας στις τηλεπικοινωνίες, ό-
πως αυτή διαµορφώνεται από την κατάργηση του κρατι-
κού µονοπωλίου, την ύπαρξη πληθώρας εταιρειών πα-
νελλήνιας εµβέλειας και τις νέες και πολυάριθµες δυνα-
τότητες και µέσα διακίνησης της πληροφορίας, και µε
δεδοµένο ότι το κόστος για τις ατέλειες του ΟΤΕ ανήλ-
θε για το έτος 2009 σε 767.865,00 € και για το έτος
2010 σε 660.000,22 € (κατ’εκτίµηση), προτείνεται η κα-
τάργηση του Ν. 583/1977 περί «Τηλεπικοινωνιακών α-
παλλαγών Τύπου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αυτά επιδιώκονται µε το σχέδιο νόµου και παρακαλεί-

ται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφισή του. 

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαι-
σίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής  2012-2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1
Σύσταση - Σκοπός

Επωνυµία - Έδρα - Διάρκεια 

1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΑ-
ΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταµείο). Το Ταµείο έχει αποκλειστικό
σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιω-
τικής περιουσίας του Δηµοσίου, καθώς και περιουσιακών
στοιχείων των δηµοσίων επιχειρήσεων των οποίων το
µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµε-
σα, στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζεται στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 5. Τα περιουσιακά στοιχεία µετα-
βιβάζονται στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επόµενες διατά-
ξεις. 

2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιµοποιείται αποκλειστι-
κά για την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους της χώ-
ρας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του
επόµενου άρθρου. 

3. Το Ταµείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δη-
µοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της ι-
διωτικής οικονοµίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των
οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα και δεν εφαρµόζονται σε αυτό, καθώς και στις ε-
ταιρείες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ο-
λοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο, οι διατάξεις που
διέπουν εταιρείες που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δη-
µόσιο, µε εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου. 

4. Το Ταµείο διέπεται από τις διατάξεις της νοµοθε-
σίας περί ανωνύµων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται δια-
φορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

5. Το Ταµείο εδρεύει σε δήµο του νοµού Αττικής, ο ο-
ποίος ορίζεται µε το Καταστατικό του. 

6. Η διάρκεια του Ταµείου είναι έξι (6) έτη από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Με αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή µπορεί να παρα-
τείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταµείου δεν έχει εκπλη-
ρωθεί.

Άρθρο 2
Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων

1.Το µετοχικό κεφάλαιο του Ταµείου είναι τριάντα εκα-
τοµµύρια (30.000.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000)
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα χιλιά-
δων (30.000) ευρώ η καθεµία, αναλαµβάνεται δε και κα-
λύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δηµόσιο. 
Το µετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δό-

σεις. Η πρώτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλε-
ται σε µετρητά µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου. Η δεύτερη δόση, ποσού
10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε µετρητά µέχρι την
30η Σεπτεµβρίου 2011 και η τρίτη δόση, ποσού

10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε µετρητά µέχρι την
30η Δεκεµβρίου 2011. 

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

δεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ταµείου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, µπορεί να αυξάνεται το µετοχικό κεφάλαιο
του Ταµείου, µε την έκδοση ονοµαστικών µετοχών, τις ο-
ποίες αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου το Ελληνικό Δηµόσιο.

4. Στο Ταµείο µεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς
αντάλλαγµα: 
α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από

αυτές που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αποκρατι-
κοποιήσεων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονο-
µικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν.
2362/1995 (Α΄ 247). 
β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα, δικαιώµατα δια-

χείρισης και εκµετάλλευσης, κεκτηµένα οικονοµικά συµ-
φέροντα, άυλα δικαιώµατα και δικαιώµατα λειτουργίας,
συντήρησης και εκµετάλλευσης υποδοµών, που περι-
λαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.
γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, ακίνητα

που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αποκρατικοποιή-
σεων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/
1995. 

5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώµα-
τα και τα ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄,
β΄ και γ΄ της προηγουµένης παραγράφου µεταβιβάζο-
νται και περιέρχονται στο Ταµείο, µε απόφαση της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικο-
ποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν.
3049/2002 (Α΄ 212). 
Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, µπορεί να µεταβιβά-

ζονται και να περιέρχονται στο Ταµείο χωρίς αντάλλαγ-
µα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του προηγού-
µενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπά-
γονται σε µία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχεί-
ων των περιπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου.
Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Τα-
µείο, κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή και το Δη-
µόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του επί αυτών από
τη δηµοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Για την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων και

προκειµένου για τη µεταβίβαση στο Ταµείο της κυριότη-
τας, νοµής και κατοχής ακινήτων, στη Δ.Ε.Α.Α. συµµετέ-
χει αντί του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, ο Υπουργός στη διαχειριστική αρµοδιότητα του ο-
ποίου υπάγεται το ακίνητο που µεταβιβάζεται και περιέρ-
χεται στο Ταµείο. 
Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταµείο

διενεργείται µε βάση τις προβλέψεις του Μεσοπρόθε-
σµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής του άρθρου
6Α του ν. 2362/1995 και σε χρόνο που επιτρέπει την α-
ξιοποίησή τους σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµ-
µα Αξιοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 10. 

6. Μέσα σε έξι (6) µήνες από την περιέλευση στο Τα-
µείο ακινήτων που µεταβιβάζονται σε αυτό, εκδίδεται α-
πόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, στην
οποία διαλαµβάνονται η ταυτότητα κάθε ακινήτου και η
κυριότητα του Ταµείου επ’ αυτού, µε µνεία της αποφάσε-
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ως της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 5,
δυνάµει της οποίας το ακίνητο µεταβιβάστηκε στο Τα-
µείο. Η απόφαση καταχωρίζεται, µέσα στην προθεσµία
που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο, στα βιβλία
µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας
του ακινήτου ή στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο, όπου
αυτό λειτουργεί. Η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παρα-
τείνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστε-
ρα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµεί-
ου. 

7. Το πράγµα ή το δικαίωµα που µεταβιβάστηκε ή πα-
ραχωρήθηκε στο Ταµείο, σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να αναµεταβιβαστεί
στον προηγούµενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο. Από τη µεταβίβαση του πράγµατος ή την παρα-
χώρηση του δικαιώµατος στο Ταµείο, ο προηγούµενος
κύριος ή δικαιούχος παραµένει στη διοίκηση και διαχείρι-
ση του πράγµατος ή του δικαιώµατος, ως εκ του νόµου
εντολοδόχος του Ταµείου, χωρίς αµοιβή, υποχρεούται
να το διατηρεί κατάλληλο για τον προορισµό του, σύµ-
φωνα και µε τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σε αυ-
τόν από το Ταµείο και εξακολουθεί να βαρύνεται µε τις
δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχείριση
του πράγµατος ή του δικαιώµατος. Κατά τα λοιπά, εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις περί εντολής του Α.Κ., µε εξαίρεση
τα άρθρα 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα. Η εντολή
λύνεται µε την αξιοποίηση του πράγµατος ή του δικαιώ-
µατος από το Ταµείο, µπορεί δε να ανακαλείται ή να τρο-
ποποιείται ελεύθερα οποτεδήποτε, µε απόφαση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, η οποία ισχύει από
την κοινοποίησή της στον εντολοδόχο. 

8. Εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων µπορεί να κηρύσσο-
νται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, για λόγους µείζονος σηµασίας
δηµοσίου συµφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία για την
αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταµείου ή εται-
ρείας της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολο-
κλήρου, άµεσα ή έµµεσα στο Ταµείο ή αν κρίνονται ανα-
γκαία για την πραγµατοποίηση επενδυτικού σχεδίου ει-
δικού διαδόχου του Ταµείου ή εταιρείας της οποίας το
µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµε-
σα, στο Ταµείο. 
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ταµείου ή υπέρ

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

ποίου αναγνωρίστηκαν δικαστικώς, µετά τη µεταβίβαση
του ακινήτου στο Ταµείο ή µετά την περιέλευση στο Τα-
µείο εταιρείας της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει
εξ ολοκλήρου άµεσα ή έµµεσα στο Ταµείο, εµπράγµατα
δικαιώµατα τρίτων, η δαπάνη της αποζηµίωσης για την α-
ναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει το Δηµόσιο. 
Για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης στις απαλλο-

τριώσεις που κηρύσσονται, σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο, δεν λαµβάνεται υπόψη προσαύξηση της α-
ξίας του απαλλοτριούµενου, η οποία οφείλεται στην νο-
µή ή στην κατοχή του ακινήτου από το Ταµείο ή από ε-
ταιρεία της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολο-
κλήρου άµεσα ή έµµεσα στο Ταµείο ή που οφείλεται
στην πολεοδοµική ωρίµανση και την επενδυτική ταυτό-
τητα του ακινήτου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ε-
ποµένου Κεφαλαίου του παρόντος νόµου. 

9. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, που
ανήκουν κατά κυριότητα στο Ταµείο ή σε εταιρεία της ο-
ποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµε-
σα ή έµµεσα στο Ταµείο, µπορεί να καταγγέλλονται µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου ή της
εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η κα-
ταγγελία επιφέρει τη λύση της µίσθωσης ή τη λήξη της
παραχώρησης δύο (2) µήνες από την επίδοσή της στο µι-
σθωτή ή σε εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνη-
το. Για την πρόωρη λύση των µισθώσεων οφείλεται απο-
ζηµίωση ίση µε τρία (3) µηνιαία µισθώµατα.

10. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταµείου και των εται-
ρειών των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολο-
κλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο αξιοποιούνται σύµ-
φωνα µε επιχειρησιακό πρόγραµµα (Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα Αξιοποίησης – Ε.Π.Α.), που περιλαµβάνει ενδει-
κτικούς τριµηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται από
το Διοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από γνώµη του Συµ-
βουλίου Εµπειρογνωµόνων που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 4. Για την κατάρτιση του Ε.Π.Α.,
λαµβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής του άρθρου 6Α
του ν. 2362/1995.

11. Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Τα-
µείο, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, καθώς και η µετα-
γραφή της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ταµείου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, απαλλάσ-
σονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αµοιβή ή δικαίω-
µα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συµπερι-
λαµβανοµένου του φόρου εισοδήµατος για το κάθε µορ-
φής εισόδηµα που προκύπτει από τη δραστηριότητα του
Ταµείου, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φό-
ρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαι-
ώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Α-
σφαλιστικών Οργανισµών ή τρίτων, δικαιωµάτων συµβο-
λαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και α-
µοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και
πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών. 

12. Από τη δηµοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α.
που προβλέπεται στην παράγραφο 5, το περιουσιακό
στοιχείο περιέρχεται στην κυριότητα, νοµή και κατοχή
του Ταµείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωµα τρίτου. Για τυ-
χόν δικαιώµατά του επί του περιουσιακού στοιχείου που
µεταβιβάζεται στο Ταµείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δι-
καίωµα αποζηµιώσεως, έναντι µόνον του Δηµοσίου, µε
την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 8 και 9. 

13. Το Ταµείο και οι εταιρείες των οποίων το µετοχικό
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άµεσα ή έµµεσα στο Τα-
µείο, απολαµβάνουν όλων των διοικητικών, οικονοµικών,
φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονοµικού,
δικαίου προνοµίων και ατελειών του Δηµοσίου και για
την προσωρινή ρύθµιση των διαφορών που ανακύπτουν
από την αµφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων τους έ-
χουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. της
22-4/16-5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν. 1539/1938
(Α΄488). 

14. Το τίµηµα που εισπράττει το Ταµείο από την αξιο-
ποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, µεταφέρεται το
αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την είσπραξή
του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασµού της περίπτω-
σης δ΄ του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212), µε την ο-
νοµασία «Ελληνικό Δηµόσιο – Λογαριασµός Εσόδων –
Αποκρατικοποιήσεις», αφού αφαιρεθούν τα αναλογού-
ντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του
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Ταµείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου,
και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωµή
του δηµοσίου χρέους. 

15. Το τίµηµα που προέρχεται από την αξιοποίηση πε-
ριουσιακού στοιχείου που µεταβιβάζεται στο Ταµείο από
δηµόσια επιχείρηση, καθώς και το τίµηµα που εισπράττει
εταιρεία της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ο-
λοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα στο Ταµείο, µεταφέρεται µέ-
σα σε ένα (1) µήνα από την είσπραξή του στον ειδικό λο-
γαριασµό της προηγουµένης παραγράφου, σύµφωνα µε
όσα ειδικότερα ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της επόµενης παραγράφου. 

16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδί-
δεται ύστερα από γνώµη του Ταµείου, καθορίζονται ο ει-
δικότερος τρόπος προσδιορισµού και λογιστικής αποτύ-
πωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δα-
πανών που αφαιρούνται από το τίµηµα σύµφωνα µε την
παράγραφο 14, ο ειδικότερος τρόπος λογιστικής αποτύ-
πωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσια-
κών στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία µεταφοράς του
τιµήµατος στον ειδικό λογαριασµό, η ειδικότερη διαδικα-
σία και ο τρόπος µεταφοράς του τιµήµατος, όταν αυτό
προέρχεται από αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δη-
µόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της οποίας το µετοχικό
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο
Ταµείο και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των
δύο προηγουµένων παραγράφων.

17. Έσοδα του Ταµείου είναι:
α) Το τίµηµα από την αξιοποίηση των περιουσιακών

στοιχείων που µεταβιβάζονται και περιέρχονται σ’ αυτό. 
β) Οι τόκοι, τα µερίσµατα και οι κάθε είδους αποδόσεις

των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηµατι-
κών διαθεσίµων του.
γ) Επιχορηγήσεις από το Δηµόσιο, ανάλογα µε το πρό-

γραµµα αξιοποίησης και τις ανάγκες του. 
δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
18. Τα έσοδα του Ταµείου διατίθενται για:
α) Την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους. 
β) Την αποπληρωµή τυχόν χρεών του. 
γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων. 
δ)Την πληρωµή των κάθε είδους δαπανών που απαι-

τούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Άρθρο 3
Διοίκηση – Αρµοδιότητες - Διαχείριση – Καταστατικό

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ταµείου είναι πε-
νταµελές και ορίζεται µε απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης του µετόχου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, που µπορεί
να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση
κενώσεως θέσεως µέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της
θητείας του, διορίζεται νέο µέλος για το χρόνο της θη-
τείας που αποµένει. Πριν τον ως άνω ορισµό, η Επιτροπή
του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυπώ-
νει, µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών της, γνώµη για
την καταλληλότητα των προτεινοµένων προς διορισµό ή
την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου
και Διευθύνοντος Συµβούλου του Δ.Σ. του Ταµείου, ύ-
στερα από γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονοµικών
στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

2. Κατά την πρώτη εφαρµογή της προηγουµένης πα-
ραγράφου, τα δύο (2) από τα πέντε (5) µέλη του Διοικη-
τικού Συµβουλίου του Ταµείου διορίζονται, µετά από

κλήρωση, για θητεία ενός (1) και δύο (2) ετών, αντίστοι-
χα. Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαµβάνονται ο Πρόε-
δρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου. Αν ανα-
νεωθεί η θητεία των µελών που σύµφωνα µε τα προη-
γούµενα εδάφια διορίστηκαν για περιορισµένη θητεία, η
ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία τριών (3) ετών.

3. Στο Διοικητικό Συµβούλιο διορίζονται πρόσωπα ε-
γνωσµένου κύρους, επιστηµονικής κατάρτισης και επαγ-
γελµατικής επάρκειας και αξιοπιστίας, µε υψηλό επίπεδο
τεχνογνωσίας ή µεγάλη εµπειρία στη διαχείριση, ανα-
διοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δρα-
στηριότητες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ή στην ανά-
πτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 
Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συµ-

βούλου και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, πριν
από τη λήξη της θητείας τους επιτρέπεται µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου, µόνο για σπουδαίο
λόγο αναγόµενο στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

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

5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει τις συµβάσεις και
εκπροσωπεί, δικαστικά και εξώδικα, το Ταµείο. Ο Πρόε-
δρος ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο εκ-
προσωπεί το Ταµείο στις γενικές συνελεύσεις των εται-
ρειών, µετοχές των οποίων κατέχει το Ταµείο. Η εκπρο-
σώπηση του Ταµείου µπορεί να ανατίθεται και σε εξου-
σιοδοτηµένο για συγκεκριµένη περίπτωση µέλος του
Δ.Σ.. 

6. Ο Διευθύνων Σύµβουλος προΐσταται όλων των υπη-
ρεσιών του Ταµείου, διευθύνει το έργο του και λαµβάνει
τις αναγκαίες αποφάσεις µέσα στα πλαίσια του Κατα-
στατικού και των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία
του, προς αντιµετώπιση των καθηµερινών θεµάτων διοί-
κησης του Ταµείου. 
Ο Διευθύνων Σύµβουλος έχει τις ακόλουθες αρµοδιό-

τητες και όσες άλλες του ανατίθενται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του Ταµείου:
α) Επιµελείται και συντονίζει την υλοποίηση του

Ε.Π.Α.. 
β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο τις προτάσεις

και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση
των σκοπών του Ταµείου και για την κατάστρωση του
σχεδιασµού της δράσης του. 
γ) Καταρτίζει και υπογράφει συµβάσεις µε αντικείµενο

µέχρι το ποσό που ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου. 
δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου.
ε) Αποφασίζει για τα θέµατα του προσωπικού του Τα-

µείου, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Κανονισµού Προ-
σωπικού. 
στ) Λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ανα-

βάθµιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας
στο Διοικητικό Συµβούλιο για έγκριση, την κατάρτιση
των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισµών
προσωπικού, οργανογραµµάτων, προγραµµάτων εκπαί-
δευσης και επιµόρφωσής του. 

7. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη
που αφορά στη διοίκηση του Ταµείου, στην αξιοποίηση
και διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων και γενι-
κά στην πραγµάτωση του σκοπού του, µε εξαίρεση τα
θέµατα που σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις α-
νήκουν στις αρµοδιότητες του Προέδρου ή του Διευθύ-
νοντος Συµβούλου και τα θέµατα επί των οποίων η απο-
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κλειστική αρµοδιότητα ανήκει, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920 ή του Καταστατικού, στη γενική συνέ-
λευση του µετόχου. 

8. Τα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου, ως µοναδι-
κού µετόχου του Ταµείου, ασκούνται από τον Υπουργό
Οικονοµικών. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται
το προβλεπόµενο στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 κατα-
στατικό του Ταµείου, µε το οποίο ρυθµίζονται όλα τα θέ-
µατα που προβλέπονται από την κείµενη για τις ανώνυ-
µες εταιρείες νοµοθεσία, που δεν ρυθµίζονται από τις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 
Το καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανώνυµων

Εταιρειών που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας. Το καταστατικό του Ταµείου µπορεί να τροπο-
ποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών. 

10. Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του Ταµεί-
ου και ο ετήσιος ισολογισµός και απολογισµός του κατα-
τίθενται, ελεγµένοι από ορκωτούς ελεγκτές, από τον Υ-
πουργό Οικονοµικών στη Βουλή και συζητούνται στην Ε-
πιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής. Οι
εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου και ο
ετήσιος ισολογισµός και απολογισµός του εγκρίνονται
από τη Γενική Συνέλευση του µετόχου του Ταµείου, η ο-
ποία απαλλάσσει το Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευ-
θύνη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 35 του κ.ν. 2190/1920. 
Οι συµβάσεις αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχεί-

ων του Ταµείου µπορεί να κυρώνονται µε νόµο.
11. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του

Ταµείου παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, δύο (2) εκπρόσωποι που προτείνονται από τα
κράτη - µέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Οι εκπρόσωποι ενηµερώνονται πλήρως επί των θεµά-
των της ηµερήσιας διάταξης και µπορούν να ζητούν εγ-
γράφως, από το Διοικητικό Συµβούλιο, περαιτέρω πλη-
ροφορίες επί θεµάτων που αφορούν τη λειτουργία του
Ταµείου, το οποίο υποχρεούται να τις παρέχει χωρίς υ-
παίτια καθυστέρηση. Οι εκπρόσωποι υπέχουν υποχρεώ-
σεις εχεµύθειας, σύµφωνα µε τους κανόνες περί εµπι-
στευτικότητας, απορρήτου και σύγκρουσης συµφερό-
ντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υποχρεώσεις που
προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύουν ως
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζονται οι αµοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος
Συµβούλου και οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στα
υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου. Η αµοιβή του Προ-
έδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέ-
πεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010
(Α΄ 40) για τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύµβουλο
Ν.Π.Ι.Δ.. 
Οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στα µη εκτελε-

στικά µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου δεν επιτρέπεται να υ-
περβαίνουν το 1/5 των αποδοχών του Προέδρου ή του
Διευθύνοντος Συµβούλου. Οι αποζηµιώσεις που κατα-
βάλλονται στο τυχόν εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. και στα
µέλη του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων δεν επιτρέπε-
ται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του Προέδρου
ή του Διευθύνοντος Συµβούλου. 

Στους εκπροσώπους που προβλέπονται στην προη-
γούµενη παράγραφο ουδεµία αµοιβή καταβάλλεται από
το Ταµείο. 

13. Τα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου οφείλουν να απέ-
χουν από την επιδίωξη ιδίων συµφερόντων που αντιβαί-
νουν στα συµφέροντα του Ταµείου. Οφείλουν, επίσης,
να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ. τα σηµα-
ντικά ίδια συµφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζο-
νται άµεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις του Ταµείου,
καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε
αυτών του Ταµείου ή των συνδεδεµένων µε αυτό εται-
ρειών, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους.

14. Τα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου απαγορεύεται να α-
σκούν κατ’ επάγγελµα, είτε µόνα, είτε σε συνεργασία µε
τρίτους, όλους ή µερικούς από τους επιδιωκόµενους
σκοπούς του Ταµείου ή να εκτελούν εργασίες παρεµφε-
ρείς µε τους σκοπούς αυτούς ή να µετέχουν µε οποιον-
δήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους
σκοπούς, χωρίς προηγούµενη άδεια της γενικής συνέ-
λευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυ-
τής το Ταµείο έχει δικαίωµα αποζηµίωσης και το µέλος
του Δ.Σ. εκπίπτει µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλί-
ου του Ταµείου. 

15. Κατά τα επόµενα δύο (2) έτη από την αποχώρησή
τους από το Δ.Σ. του Ταµείου, τα µέλη του υποχρεούνται
να µην ασκούν αντικείµενο όµοιο µε εκείνο του Ταµείου
είτε ατοµικά, είτε µε παρένθετο πρόσωπο, µε τη συµµε-
τοχή τους ή την παροχή των υπηρεσιών τους σε οποια-
δήποτε µορφής φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµ-
βανοµένων και των φυσικών ή νοµικών προσώπων που
έχουν συναλλαγεί µε το Ταµείο. 

16. Τα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου υποχρεούνται να µην
αποκαλύπτουν, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκα-
τάθεση της γενικής συνέλευσης του µετόχου, οποιαδή-
ποτε εµπιστευτική πληροφορία αναφορικά µε τις δρα-
στηριότητες του Ταµείου, τα επιχειρηµατικά σχέδια,
τους πελάτες ή τις συνεργαζόµενες εταιρείες, καθώς
και πληροφορίες που προκύπτουν µετά από έρευνες ή
µελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί από αυτό. 
Τα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου υποχρεούνται να τηρούν

απόλυτη εχεµύθεια όσον αφορά στα δεδοµένα των υπη-
ρεσιών, εργασιών, στατιστικών στοιχείων ή άλλων δεδο-
µένων που αφορούν στη δραστηριότητα του Ταµείου και
να απέχουν από κάθε σκόπιµη ή ακούσια αποκάλυψή
τους σε οποιονδήποτε τρίτο. 
Σε περίπτωση που τα µέλη του Δ.Σ. αποδεδειγµένα α-

ποκαλύψουν ή δηµοσιοποιήσουν τα ίδια ή µέσω τρίτων ή
δεν αποφύγουν τη διαρροή οποιασδήποτε εµπιστευτικής
πληροφορίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα προηγού-
µενα εδάφια, υπέχουν ευθύνη πλήρους αποζηµίωσης για
κάθε θετική και αποθετική ζηµία, την οποία θα υποστεί το
Ταµείο από την αιτία αυτή. 
Οι υποχρεώσεις των µελών του Δ.Σ. του Ταµείου που

προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο (ρήτρα εµπι-
στευτικότητας) παραµένουν σε ισχύ για τρία (3) έτη µε-
τά την αποχώρησή τους από το Ταµείο. 

17. Τα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου υποχρεούνται να υ-
ποβάλλουν ειδική αναλυτική δήλωση περιουσιακής κα-
τάστασης (πόθεν έσχες). Το περιεχόµενο της δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται στο προη-
γούµενο εδάφιο καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
ανατίθεται ο έλεγχος της δήλωσης σε ελεγκτική εται-
ρεία, µε δαπάνες του Ταµείου. 
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Άρθρο 4
Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων 

1. Στο Ταµείο συνιστάται επταµελές Συµβούλιο Εµπει-
ρογνωµόνων (Σ.Ε.). Το Σ.Ε. ορίζεται µε απόφαση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, για θητεία τριών (3)
ετών, που µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διά-
στηµα. Τα µέλη του Σ.Ε. είναι πρόσωπα εγνωσµένου διε-
θνούς κύρους που διακρίνονται για την επιστηµονική
τους κατάρτιση και την επαγγελµατική τους εµπειρία
στον τεχνικό, οικονοµικό ή νοµικό τοµέα. Τρία (3) από τα
επτά (7) µέλη του Σ.Ε. υποδεικνύονται στο Διοικητικό
Συµβούλιο του Ταµείου για τοποθέτηση, από τους εκ-
προσώπους που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του
άρθρου 3.

2. Το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων γνωµοδοτεί υπο-
χρεωτικά: 
α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγρα-

φο 10 του άρθρου 2 και στην παράγραφο 5 του άρθρου
5.
β) Στις συµβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περι-

ουσιακού στοιχείου του Ταµείου ή εταιρείας της οποίας
το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµ-
µεσα στο Ταµείο, καθώς και στις συµβάσεις που είναι α-
παραίτητες για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου,
εφόσον για τις τελευταίες απαιτείται απόφαση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου του Ταµείου και 
γ) Για κάθε άλλο θέµα που παραπέµπεται στο Συµβού-

λιο Εµπειρογνωµόνων για γνωµοδότηση, µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου. 

3. Το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων γνωµοδοτεί µέσα
σε εύλογη προθεσµία που τάσσεται από το Διοικητικό
Συµβούλιο, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υ-
περβαίνει τους δύο (2) µήνες. 
Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, για την έκδοση

της οποίας προβλέπεται η προηγούµενη υποχρεωτική
γνωµοδότηση του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων είναι
απολύτως άκυρη, αν εκδοθεί χωρίς τη γνωµοδότηση αυ-
τή. 

4. Το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων µπορεί να εισηγεί-
ται προς το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου τη λήψη
µέτρων που κρίνει κατάλληλα για την επίτευξη των σκο-
πών του Ταµείου. Το Διοικητικό Συµβούλιο παρέχει στο
Σ.Ε. κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι αναγκαία για
την εκπλήρωση της αποστολής του. 

Άρθρο 5
Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

1. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Τα-
µείου διενεργείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά
προτίµηση, µε:
α) Πώληση. 
β) Σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων, µεταξύ των ο-

ποίων δικαιωµάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας. 
γ) Μεταβίβαση εµπραγµάτων δικαιωµάτων οποιασδή-

ποτε φύσης επί αυτών.
δ) Εκµίσθωση.
ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκµετάλλευσής

τους.
στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοι-

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

χεια πώληση των µετοχών που προκύπτουν.
η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επι-

χειρηµατικό ή µη χαρακτήρα τους, σύµφωνα µε τα άρθρα
10, 11 και 14 του ν. 3156/2003.

2. Το Ταµείο µπορεί, για τη διευκόλυνση της αξιοποίη-
σης των περιουσιακών του στοιχείων, να συνάπτει κάθε
µορφής συµβάσεις, όπως ενδεικτικά συµβάσεις δανείου,
ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών, συµβάσεις
µετόχων και συµβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωµάτων
προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων.
Οι συµβάσεις δανείου που συνάπτει το Ταµείο συνοµο-
λογούνται µε όρους ανοικτής αγοράς.

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

4. Το Ταµείο µπορεί, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων
στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, να χρησιµοποιεί το προϊ-
όν της έκδοσης οµολογιών για την απόκτηση οµολόγων
του Δηµοσίου από την αγορά. Μπορεί, επίσης, να ανταλ-
λάσσει οµολογίες εκδόσεώς του µε οµόλογα του Δηµο-
σίου ή και να παρέχει εγγύηση υπέρ των οµολογιακών
και άλλων δανείων του δηµοσίου, κατά παρέκκλιση ό-
σων προβλέπονται στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 

5. Αν δεν είναι δυνατή ή συµφέρουσα η µεταβίβαση
του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της ο-
ποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει άµεσα ή έµµεσα εξ
ολοκλήρου στο Ταµείο, διενεργείται µε απόφαση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου, µετά από γνώµη του Σ.Ε., ανα-
διάρθρωση της εταιρείας ή τίθεται υπό εκκαθάριση. 

6. Το Ταµείο δεν επιτρέπεται να συστήνει εµπράγµα-
τες ασφάλειες στα περιουσιακά στοιχεία που µεταβιβά-
ζονται σ’ αυτό, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρ-
θρου 2, αν η σύσταση αυτή µπορεί να εµποδίσει ή να κα-
θυστερήσει την αξιοποίησή τους, σύµφωνα µε το Πρό-
γραµµα Αξιοποίησης της παραγράφου 10 του άρθρου 2. 

Άρθρο 6
Αποτίµηση Περιουσιακών Στοιχείων

1. Τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στο Τα-
µείο αποτιµώνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανο-
νισµό που προβλέπεται στο άρθρο 8. 

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

3. Πριν από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχεί-
ων του Ταµείου, διενεργείται τελική αποτίµηση του προς
αξιοποίηση στοιχείου, από ανεξάρτητο εκτιµητή, όπως
ειδικότερα προβλέπεται στον κανονισµό που προβλέπε-
ται στο άρθρο 8. 

Άρθρο 7 
Προσωπικό

1. Το Ταµείο προσλαµβάνει το πάσης φύσεως προσω-
πικό του, µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου ή αορίστου χρόνου, αποκλειστικά µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου. Οι συµβάσεις εργασίας του
προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας. 

2. Η κάλυψη των αναγκών του Ταµείου σε προσωπικό
µπορεί να γίνεται και µε µεταφορά και ένταξη στο προ-
σωπικό του, εργαζοµένων σε εταιρείες των οποίων το
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µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµε-
σα, στο Ταµείο ή των οποίων περιουσιακά στοιχεία µετα-
βιβάζονται και περιέρχονται στο Ταµείο. Η µεταφορά
πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών, ύστερα από αίτηµα του Ταµείου. 

3. Η κάλυψη των αναγκών του Ταµείου σε προσωπικό
µπορεί να γίνεται και µε τη σύναψη συµβάσεων δανει-
σµού των υπηρεσιών µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα, για
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, που µπορεί να ανανεώ-
νεται. Οι προβλεπόµενες στο προηγούµενο εδάφιο συµ-
βάσεις δανεισµού προσωπικού δεν λύουν την εργασιακή
σχέση µε τον αρχικό εργοδότη, ο οποίος εξακολουθεί να
ευθύνεται για την καταβολή των αποδοχών των εργαζο-
µένων και την ασφάλισή τους. Το Ταµείο ασκεί εργοδοτι-
κή εξουσία, κατά το χρόνο που διαρκεί ο δανεισµός, υ-
ποχρεούται δε σε καταβολή των πάσης φύσεως αποδο-
χών και ασφαλιστικών εισφορών, για εργασία πέραν της
συµβατικής ή νόµιµης. 

4. Επιτρέπεται η απόσπαση στο Ταµείο προσωπικού α-
πό το Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό διάστηµα
τριών (3) ετών που µπορεί να παρατείνεται µία φορά για
ίσο χρονικό διάστηµα. Η απόσπαση διενεργείται µε κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται
γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από τον
οποίο αποσπάται. 

5. Στο Ταµείο µπορεί να αποσπώνται, ύστερα από αίτη-
µά του, υπάλληλοι που υπηρετούν σε διεθνείς οργανι-
σµούς, των οποίων η Ελλάδα είναι µέλος. 

Άρθρο 8
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας – Αποδοχές

Προσωπικού 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµεί-
ου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας
του Ταµείου, µε τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση του
Ταµείου, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα
για την πρόσληψη στη θέση, οι πάσης φύσεως αποδοχές
του προσωπικού, ο τρόπος λειτουργίας του Συµβουλίου
Εµπειρογνωµόνων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµεί-
ου καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσω-
πικού του Ταµείου, ανάλογα µε τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα του και τα καθήκοντα που ασκεί, οι οποίες δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του
Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συµβούλου, όπως καθορί-
ζονται µε την παράγραφο 12 του άρθρου 3.
Ο ειδικότερος καθορισµός των αποδοχών του προσω-

πικού γίνεται µε βάση τα ειδικότερα καθήκοντα που ανα-
τίθενται σε αυτό, µε την ατοµική σύµβαση εργασίας που
συνοµολογείται µεταξύ µισθωτού και του Ταµείου. 

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

4. Με κανονισµό που καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του Ταµείου και εγκρίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδι-
κασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έρ-
γων και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων, εξο-

πλισµού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, µι-
σθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρή-
σης και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµα-
τος επί ακινήτων.

5. Μέχρι την έγκριση των κανονισµών που προβλέπο-
νται στις προηγούµενες παραγράφους, τα σχετικά ζητή-
µατα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές δια-
τάξεις, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της κοινοτικής
νοµοθεσίας για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 

Άρθρο 9 
Λοιπές και Μεταβατικές Διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄

1. Τα καταστατικά των εταιρειών των οποίων το σύνο-
λο των µετοχών περιέρχεται άµεσα ή έµµεσα στο Ταµείο
µπορούν να τροποποιούνται ύστερα από απόφαση του
Δ.Σ. του Ταµείου, ως προς όλες τις διατάξεις τους, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Διατάξεις νό-
µων ή κανονιστικών αποφάσεων, µε τις οποίες ρυθµίζο-
νται θέµατα, υπαγόµενα σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920
στο κανονιστικό περιεχόµενο του καταστατικού, παύουν
να ισχύουν από τη δηµοσίευση του νέου καταστατικού
της εταιρείας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν.
2190/1920, διατάξεις νόµων ή κανονιστικών αποφάσεων,
µε τις οποίες προβλέπεται η άσκηση περαιτέρω εποπτεί-
ας από άλλο διοικητικό όργανο επί των εταιρειών αυτών,
καταργούνται από την περιέλευση στο Ταµείο, άµεσα ή
έµµεσα, του συνόλου των µετοχών τους. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το Ταµείο υ-
πεισέρχεται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση σε ό-
λα τα υφιστάµενα και µελλοντικά δικαιώµατα και υπο-
χρεώσεις του Δηµοσίου, απορρέοντα από συµβάσεις πα-
ροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν συναφθεί κατά την η-
µεροµηνία δηµοσίευσης της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α.
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τις διατάξεις
του ν. 3049/2002. Όπου στις εν λόγω συµβάσεις αναφέ-
ρεται το Δηµόσιο, νοείται από τη δηµοσίευση της απο-
φάσεως της Δ.Ε.Α.Α. το Ταµείο, οι δε υπηρεσίες που
προβλέπονται στη σύµβαση, παρέχονται εφεξής στο Τα-
µείο.
Αν κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία δηµοσιεύ-

σεως έχει εκδοθεί απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. για την ανάθε-
ση συµβάσεως παροχής υπηρεσιών, χωρίς να έχει συνα-
φθεί η σχετική σύµβαση, το Ταµείο συνεχίζει τις σχετι-
κές διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων και των απαραί-
τητων διαπραγµατεύσεων, µέχρι την ολοκλήρωση της α-
νάθεσης, η οποία διενεργείται από το Ταµείο. 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5Α του ν.
3049/2002 προστίθεται από τότε που ίσχυσε ο ν. 3965/
2011 (Α΄ 113) εδάφιο ως εξής: 

«Μέχρι την πρώτη συγκρότηση της Επιτροπής της πα-
ρούσας παραγράφου, η ανάθεση των συµβάσεων του
παρόντος άρθρου διενεργείται χωρίς γνώµη της Επιτρο-
πής, µε απόφαση της Δ.Ε.Α.Α..»

4. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ.
774/1980 εφαρµόζονται αναλόγως για τον προσυµβατι-
κό έλεγχο των συµβάσεων που συνάπτει το Ταµείο ή ε-
ταιρείες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ο-
λοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο. Στον προσυµβα-
τικό έλεγχο του προηγουµένου εδαφίου υπάγονται και
οι συµβάσεις αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
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του Ταµείου και των εταιρειών των οποίων το µετοχικό
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο
Ταµείο που συνάπτονται κατά τα οριζόµενα στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 5, εφόσον το τίµηµα ή το χρηµατικό
αντάλλαγµα της αξιοποίησης υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και αφού προη-
γουµένως έχει γνωµοδοτήσει το Σ.Ε., σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 5. Συµβάσεις που συνοµολογήθηκαν, σύµφωνα µε
τον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
τη γνωµοδότηση του Σ.Ε. θεωρούνται επωφελείς και
συµφέρουσες για το Ταµείο και το Ελληνικό Δηµόσιο, ό-
σον αφορά την ευθύνη των µελών του Διοικητικού Συµ-
βουλίου. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδί-
δεται το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, διαπιστώνεται η έναρξη
λειτουργίας του Ταµείου. Από την ηµεροµηνία αυτή, τα
περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 2
που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αποκρατικοποιή-
σεων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015, µεταφέρονται µε απόφαση της
Δ.Ε.Α.Α. στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
5 του άρθρου 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Άρθρο 10 
Σκοπός - Πεδίο εφαρµογής 

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθµίζε-
ται η διαδικασία πολεοδοµικής ωρίµανσης των δηµοσίων
ακινήτων και η απόδοση σε αυτά βιώσιµης επενδυτικής
ταυτότητας, µε σκοπό την αξιοποίησή τους που συνιστά
λόγο εντόνου δηµοσίου συµφέροντος. Ως δηµόσια ακί-
νητα, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου, νοούνται τα ακίνητα που ανήκουν στην ιδιω-
τική περιουσία του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή σε ε-
ταιρεία της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολο-
κλήρου, άµεσα ή έµµεσα στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε
Ο.Τ.Α.. 

2. Στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου αυτού υπάγο-
νται τα δηµόσια ακίνητα τα οποία µεταβιβάζονται και πε-
ριέρχονται στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-
σίας του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφα-
λαίου Α΄ του παρόντος νόµου. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που
εκδίδεται ύστερα από αίτηση του κυρίου του ακινήτου,
µπορεί να υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφα-
λαίου και άλλα δηµόσια ακίνητα, µε σκοπό τη βέλτιστη α-
νάπτυξη και αξιοποίησή τους. 

Άρθρο 11
Γενικοί Κανόνες Χωροθέτησης και 

Γενικές Χρήσεις Γης

Α. Γενικοί κανόνες χωροθέτησης
Για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δηµοσίων ακινή-

των καθορίζονται γενικοί κανόνες χωροθέτησης ως ε-

ξής: 
1. Η αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων διενεργείται

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

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

3. H αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων στα οποία περι-
λαµβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κείµε-
νη περιβαλλοντική και αρχαιολογική νοµοθεσία λόγω
του ειδικού χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως ζώνες
προστασίας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικοί τόποι, φυ-
σικά πάρκα και περιοχές οικοανάπτυξης, πραγµατοποιεί-
ται σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και περιορι-
σµούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόµων 998/
1979, 1650/1986 και 3028/2002 όπως ισχύουν. 

4. Η αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων που εµπίπτουν σε
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας
της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ενεργείται µόνον εφόσον επι-
τρέπεται από τα υφιστάµενα ειδικά νοµικά καθεστώτα
προστασίας τους και υπό τους όρους και προϋποθέσεις
που θεσπίζουν τα καθεστώτα αυτά.
Β. Γενικές χρήσεις γης
Τα δηµόσια ακίνητα που προβλέπονται στο προηγού-

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

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

ρισµό - αναψυχή, επιτρέπονται:
α) Τουριστικά καταλύµατα (κύρια και µη κύρια, σύνθε-

τα τουριστικά καταλύµατα κ.λπ.)
β) Ειδικές τουριστικές υποδοµές και λοιπές τουριστι-

κές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκόλφ,
υδροθεραπευτήρια κ.λπ.)
γ) Τουριστικοί λιµένες - µαρίνες
δ) Κατοικία
ε) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπη-

ρεσιών
στ) Καζίνα
ζ) Κοινωνική πρόνοια
η) Αθλητικές εγκαταστάσεις
θ) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
ι) Θρησκευτικοί χώροι

ια) Περίθαλψη 
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ιβ) Χώροι συνάθροισης κοινού
ιγ) Εστίαση
ιδ) Αναψυκτήρια
ιε) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής

ιστ) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) 
ιζ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιη) Ελικοδρόµιο
ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν µεταβάλ-

λει τον γενικό προορισµό του ακινήτου.
2. Επιχειρηµατικά Πάρκα
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τα επιχει-

ρηµατικά πάρκα, επιτρέπονται: 
α) Οι χρήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρ-

θρου 43 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143). 
β) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργα-

νισµοί
γ) Διοίκηση
δ) Κατοικία
ε) Εκπαίδευση
στ) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υ-

πηρεσιών
ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις
η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
θ) Θρησκευτικοί χώροι
ι) Περίθαλψη 
ια) Χώροι συνάθροισης κοινού
ιβ) Εστίαση
ιγ) Αναψυκτήρια
ιδ) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
ιε) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) 

ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιζ) Τουριστικά καταλύµατα και λοιπές τουριστικές ε-

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

βάλλει τον γενικό προορισµό του ακινήτου.
3. Θεµατικά πάρκα – Εµπορικά κέντρα – Αναψυχή
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τα θεµα-

τικά πάρκα – εµπορικά κέντρα – αναψυχή, επιτρέπονται:
α) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπη-

ρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέ-
ντρα 
β) Κοινωνική πρόνοια
γ) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργα-

νισµοί
δ) Διοίκηση
ε) Κατοικία

στ) Εκπαίδευση
ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις
η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
θ) Θρησκευτικοί χώροι
ι) Περίθαλψη 

ια) Χώροι συνάθροισης κοινού
ιβ) Εστίαση
ιγ) Αναψυκτήρια
ιδ) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
ιε) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) 
ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιζ) Τουριστικά καταλύµατα και λοιπές τουριστικές εγκα-
ταστάσεις και υποδοµές 
ιη) Ελικοδρόµιο.
ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν µεταβάλλει
τον γενικό προορισµό του ακινήτου.

4. Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλο-
ντικές υποδοµές και λειτουργίες. 

Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό µεταφο-
ρικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδο-
µές και λειτουργίες, επιτρέπονται µία ή περισσότερες α-
πό τις ακόλουθες χρήσεις:
α) Αεροδρόµια
β) Ελικοδρόµια
γ) Σιδηροδροµικοί σταθµοί
δ) Λιµενικές ζώνες επιβατικής, εµπορικής, αλιευτικής

και Tουριστικής δραστηριότητας
ε) Αµαξοστάσια, επισκευαστικές µονάδες και σταθµοί

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

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

5. Δηµόσια ακίνητα µικτών χρήσεων: 
Στα ακίνητα αυτά επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, λόγω του

µεγέθους, της θέσης, των υφιστάµενων δηµοσίων υπο-
δοµών ή της γειτνίασής τους µε αυτές ή της ειδικής φύ-
σης του χωρικού προορισµού τους, η ανάµειξη δύο ή πε-
ρισσότερων κατηγοριών χρήσεων γης από αυτές που
προβλέπονται στις προηγούµενες περιπτώσεις του πα-
ρόντος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιτρεπόµενες χρήσεις
γης αναπτύσσονται µε βάση την πολεοδοµική τους λει-
τουργία σε ειδικότερες ζώνες υποδοχής για λόγους ορ-
θολογικής διαχείρισης, προστασίας και οργάνωσης των
ακινήτων. 

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

για κάθε µία από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης
που προβλέπονται στην παράγραφο Β΄ ορίζεται ως ε-
ξής:
α) Τουρισµός – αναψυχή: 0,2
β) Επιχειρηµατικά πάρκα: 0,3
γ) Θεµατικά πάρκα – εµπορικά κέντρα – αναψυχή: 0,4 
δ)Χρήσεις µεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και πε-

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

λες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπο-
νται στην παράγραφο Β΄ ορίζεται σε 50%. 

3. Το ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων και ε-
γκαταστάσεων ορίζεται κατά ΓΟΚ, εκτός εάν από αρχι-
τεκτονική ή άλλη τεχνική µελέτη, τεκµηριώνεται η πα-
ρέκκλιση από αυτό, οπότε και µε τα προεδρικά διατάγµα-
τα του επόµενου άρθρου µπορεί να καθορίζεται, για ορι-
σµένες κατηγορίες ή περιπτώσεις κτιρίων και εγκατα-
στάσεων, ύψος µεγαλύτερο από το ανώτατο επιτρεπό-
µενο. 

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

5. Είναι δυνατό ορισµένες από τις χρήσεις γης που ε-
πιτρέπονται σύµφωνα µε την παράγραφο Β΄ να απαγο-
ρεύονται ή να επιτρέπονται µε ειδικούς όρους και προϋ-
ποθέσεις ή να αφορούν συγκεκριµένες ζώνες ή τµήµατα
του ακινήτου ή και ορόφους κτιρίων και εγκαταστάσεων. 

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

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπο-
ρεί να ορίζεται και να εξειδικεύεται το περιεχόµενο των
ειδικότερων χρήσεων γης που προβλέπονται παραπάνω
ανά γενική κατηγορία, το είδος και το µέγεθος των κτι-
ρίων και εγκαταστάσεων που µπορούν να χωροθετού-
νται ανά χρήση, τα όρια και οι περιορισµοί στις επιφάνει-
ες χρήσεων γης και κάθε σχετικό θέµα µε τον προσδιορι-
σµό και την ειδική πολεοδοµική λειτουργία των χρήσε-
ων. 

Άρθρο 12
Χωρικός προορισµός - Επενδυτική ταυτότητα 

δηµοσίων ακινήτων 

1. Για τον καθορισµό του χωρικού προορισµού των δη-
µοσίων ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του
παρόντος κεφαλαίου, καταρτίζονται και εγκρίνονται Ει-
δικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων (Ε-
ΣΧΑΔΑ) κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με τα
σχέδια αυτά οριοθετούνται σε χάρτη κλίµακας 1:5.000
µε συντεταγµένες κορυφών, βασιζόµενες στο Εθνικό Γε-
ωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87, όπως αυτό ισχύ-
ει, τα προς αξιοποίηση ακίνητα και καθορίζονται και ε-
γκρίνονται: 
α) Ο βασικός χωρικός προορισµός (επενδυτική ταυτό-

τητα) του προς αξιοποίηση ακινήτου, δηλαδή η υπαγωγή
σε µία εκ των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης και ό-
ρων δόµησης που ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο. 
β) Οι ειδικότερες χρήσεις γης που επιτρέπονται στην

έκταση του προς ανάπτυξη ακινήτου και οι τυχόν πρό-
σθετοι περιορισµοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της έ-
ντασης κάθε χρήσης. 
γ) Οι ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης του προς α-

ξιοποίηση ακινήτου. 
δ) Ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου γύρω από τα

οριοθετούµενα κατά τα ανωτέρω ακίνητα, στις οποίες
µπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισµοί στις
χρήσεις γης, στη δόµηση και στην εγκατάσταση και ά-
σκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών.
ε) Οι περιβαλλοντικοί όροι του σχεδίου, σύµφωνα µε

την κατά νόµο προβλεπόµενη στρατηγική µελέτη περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία καταρτίζεται και δη-
µοσιοποιείται κατά τα οριζόµενα στην επόµενη παρά-
γραφο. 

2. Για την έγκριση των σχεδίων της προηγούµενης πα-
ραγράφου υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία Δηµό-
σιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών αίτηση α-
πό τον κύριο του ακινήτου ή τον έλκοντα εξ αυτού δικαι-
ώµατα, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολο-
γητικά: 
α) Μελέτη στην οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται

το υφιστάµενο ρυθµιστικό καθεστώς του προς αξιοποίη-
ση ακινήτου (χωροταξικό, πολεοδοµικό, αναπτυξιακό,
κ.λπ.) ιδίως από απόψεως επικαιρότητας, συνέργειας,
συµπληρωµατικότητας και βιωσιµότητας των σχετικών
ρυθµίσεων και τεκµηριώνεται, µε βάση κριτήρια χωροτα-
ξικά, περιβαλλοντικά, χρηµατο-οικονοµικά και εµπορικά,
ο βέλτιστος χωρικός προορισµός του (χρήσεις γης, όροι
δόµησης κ.λπ.), ο οποίος συνιστά και τη βασική επενδυ-
τική του ταυτότητα για κάθε µεταγενέστερη πράξη αξιο-
ποίησης. 
β) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΣΜΠΕ), η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δηµο-

σιοποιείται κατά το άρθρο 7 της Κοινής Υπουργικής Από-
φασης (κ.υ.α.) 107017/2006 (Β΄ 1225). Ως αρµόδια αρχή
για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος νόµου νοείται
η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΠΕ)
που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 της πιο πάνω κ.υ.α.. Κα-
τά τη σχετική διαδικασία διαβούλευσης, αντί των υπηρε-
σιών και οργανισµών που ορίζονται στην παράγραφο
4.1. του άρθρου 7 της ανωτέρω κ.υ.α., γνωµοδοτεί το οι-
κείο Περιφερειακό Συµβούλιο, το οποίο είναι επιπλέον
αρµόδιο να θέτει στη διάθεση του κοινού, όποτε του ζη-
τούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου
ΣΜΠΕ που του διαβιβάζεται από την αρµόδια αρχή. Οι
προθεσµίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 της ανωτέρω
κ.υ.α., οι οποίες είναι άνω των 5 ηµερών και έως 15 ηµέ-
ρες µειώνονται κατά 5 ηµέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες
κατά 10 ηµέρες. Η αρµόδια αρχή διενεργεί κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση
για τα δηµόσια ακίνητα που υπάγονται στο πεδίο εφαρ-
µογής του παρόντος Κεφαλαίου. 

3. Η έγκριση των ΕΣΧΑΔΑ γίνεται µε προεδρικά δια-
τάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Οι-
κονοµικών ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συµβου-
λίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περι-
ουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος. 

4. Με τα προεδρικά διατάγµατα της προηγούµενης πα-
ραγράφου µπορεί να τροποποιούνται εγκεκριµένα Ρυθ-
µιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ και άλλα σχέδια
χρήσεων γης, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται ανα-
γκαία για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη και την αποτελε-
σµατική αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων, ιδίως στις
περιπτώσεις που οι υφιστάµενες ρυθµίσεις και κατευ-
θύνσεις είναι ασαφείς ή απορρέουν από ανεπίκαιρα χω-
ροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια. Ως ανεπίκαιρα νοού-
νται ιδίως τα χωροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια που
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης ή/και τρο-
ποποίησης ή αναθεώρησης µετά την πάροδο πέντε και
πλέον ετών από την έγκριση ή την τελευταία αναθεώρη-
ση ή τροποποίησή τους. 

5. Με τα ίδια προεδρικά διατάγµατα µπορεί να τροπο-
ποιούνται εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια και σχέδια
πόλεως, καθώς και πολεοδοµικές µελέτες ή/και να καθο-
ρίζονται ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί όροι και περιορι-
σµοί δόµησης για τα εντός σχεδίου πόλεως δηµόσια ακί-
νητα, ακόµη και κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες
στην περιοχή όρους και περιορισµούς δόµησης, καθώς
και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονι-
σµού, προκειµένου να αποδοθεί ο βέλτιστος πολεοδοµι-
κός-επενδυτικός προορισµός στο προς αξιοποίηση ακί-
νητο. Στις περιπτώσεις αυτές, η δηµοσίευση του σχετι-
κού εγκριτικού διατάγµατος έχει τις συνέπειες έγκρισης
σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/
16.8.1923. 

6. Η µεταβολή της έκτασης, των ορίων και του περιε-
χοµένου του ΕΣΧΑΔΑ επιτρέπεται µόνον εφόσον τηρη-
θούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση του Κε-
ντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της
Δηµόσιας Περιουσίας επιτρέπεται η µεταβολή της έκτα-
σης και των ορίων του ΕΣΧΑΔΑ, χωρίς µεταβολή των συ-
νολικών χρήσεων και των όρων και περιορισµών δόµη-
σης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις: 
α) Η προκύπτουσα, λόγω της µεταβολής των ορίων,
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µείωση ή αύξηση της έκτασης του ΕΣΧΑΔΑ δεν υπερβαί-
νει το 15% της αρχικώς οριοθετηθείσας εκτάσεως και 
β) δεν περιλαµβάνονται στην περιοχή επεκτάσεως του

ΕΣΧΑΔΑ εκτάσεις υπαγόµενες σε ειδικά νοµικά καθε-
στώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί µη
συµβατές µε το ΕΣΧΑΔΑ χρήσεις γης. 

Άρθρο 13
Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου

1. Για τη χωροθέτηση του επενδυτικού σχεδίου αξιο-
ποίησης δηµοσίου ακινήτου εκδίδεται κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από αίτηση του
κυρίου της επένδυσης. Με την απόφαση αυτή καθορίζο-
νται: 
α) Οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων

και εγκαταστάσεων που πρόκειται να ανεγερθούν στην
έκταση του εγκεκριµένου ΕΣΧΑΔΑ του δηµοσίου ακινή-
του, καθώς και τα αναγκαία συνοδά έργα (έργα εξωτερι-
κής υποδοµής), όπως είναι ιδίως τα δίκτυα ηλεκτροδότη-
σης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου και ύδρευσης, κα-
θώς και οι οδοί προσπέλασης και οι κόµβοι σύνδεσης
των δηµοσίων ακινήτων µε το εθνικό, περιφερειακό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο. 
β) Η γενική διάταξη των κτηρίων και εγκαταστάσεων

µε αναφορά σε τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:
5.000. 
γ) Οι περιβαλλοντικοί όροι του επενδυτικού σχεδίου

και των συνοδών έργων εξωτερικής υποδοµής, όπου α-
παιτείται, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που ορίζε-
ται στον ν. 1650/1986, όπως ισχύει. 

2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης
παραγράφου, αντί των οργανισµών και φορέων που ανα-
φέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 1650/
1986, όπως ισχύει, γνωµοδοτούν το Κεντρικό Συµβούλιο
Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας
που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόµου και
το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δύο (2) µηνών από τότε που θα περιέλθει σε
αυτά το σχετικό αίτηµα, συνοδευόµενο από τις κατά νό-
µο απαιτούµενες µελέτες και πληροφορίες.

3. Η απόφαση έγκρισης της χωροθέτησης για τα επεν-
δυτικά σχέδια της παραγράφου 1 επέχει θέση άδειας ε-
πέµβασης και έγκρισης αλλαγής χρήσης κατά την έννοια
των διατάξεων του ν. 998/1979, όπως ισχύουν, καθώς και
έγκρισης κατά την έννοια του άρθρου 10 του ν. 3028/
2002 µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 11 του πα-
ρόντος. Ειδικώς για τουριστικά καταλύµατα και εγκατα-
στάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, η πιο πάνω από-
φαση επέχει επίσης θέση έγκρισης καταλληλότητας οι-
κοπέδου ή γηπέδου από τον ΕΟΤ και αντιστοίχως θέση
έγκρισης σκοπιµότητας ή σκοπιµότητας-χωροθέτησης
κατά τις κείµενες διατάξεις. 

4. Οι αποφάσεις έγκρισης της χωροθέτησης επενδυτι-
κών σχεδίων που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 

5. Οι κατά τα ανωτέρω εγκρινόµενοι περιβαλλοντικοί
όροι ισχύουν για δέκα (10) έτη, µε την προϋπόθεση ότι
δεν θα έχει επέλθει εν τω µεταξύ µεταβολή των δεδοµέ-
νων βάσει των οποίων εγκρίνονται. Μετά την πάροδο
της δεκαετίας, οι πιο πάνω περιβαλλοντικοί όροι µπορεί
να ανανεώνονται, µία ή περισσότερες φορές, για ίσο
χρονικό διάστηµα, χωρίς τήρηση της διαδικασίας που ο-

ρίζεται για την αρχική έγκρισή τους, εφόσον δεν υφίστα-
νται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώ-
σεις του επενδυτικού σχεδίου ή και των συνοδών αυτού
έργων στο περιβάλλον. 

6. Οι κατά την παράγραφο 1 εγκρινόµενοι περιβαλλο-
ντικοί όροι εξακολουθούν να ισχύουν προσωρινά και µε-
τά τη λήξη τους, µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή
τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον ο κύριος της επέν-
δυσης αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση
της σχετικής απόφασης αυτής τουλάχιστον έξι (6) µήνες
πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκά-
στοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Άρθρο 14
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1. Για την αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων επιτρέ-
πεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυ-
σης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώµατα, της χρήσης αι-
γιαλού και παραλίας και του δικαιώµατος εκτέλεσης,
χρήσης και εκµετάλλευσης λιµενικών έργων ή επέκτα-
σης, ήδη υφιστάµενων στην περιοχή, λιµενικών εγκατα-
στάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστηµα
µέχρι πενήντα (50) χρόνια µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µε καταβολή α-
νταλλάγµατος που προσδιορίζεται στην οικεία σύµβαση
παραχώρησης. Για την εκτέλεση των έργων στον αιγια-
λό ή στην παραλία τηρείται η διαδικασία που ορίζεται
στις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285). Με απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η
διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισµού του
ανταλλάγµατος και κάθε σχετικό θέµα.

2. Ο κύριος της επένδυσης ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώ-
µατα, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εθνικής ανάγκης, έχει
το δικαίωµα της αποκλειστικής και µε αντάλλαγµα χρή-
σης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που του παραχω-
ρείται µε την ως άνω διαδικασία για την κατασκευή λιµε-
νικών έργων, που εκτελεί ύστερα από άδεια των αρµό-
διων αρχών. Στην περίπτωση που τα λιµενικά έργα εµπε-
ριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, µετά την ολοκλή-
ρωσή τους κινείται η διαδικασία επανακαθορισµού των
οριογραµµών αιγιαλού-παραλίας και το γήπεδο που δη-
µιουργείται καταγράφεται ως δηµόσιο κτήµα. Το εν λό-
γω δηµόσιο κτήµα, εφόσον ο κύριος της επένδυσης το ε-
πιθυµεί, µπορεί να παραχωρείται κατά χρήση ή να εκµι-
σθώνεται απευθείας σε αυτόν. Το αντάλλαγµα χρήσης ή
το µίσθωµα καθορίζονται από την αρµόδια Κτηµατική Υ-
πηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες µισθωτικές
αξίες της περιοχής.

3. Η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της
παραχωρούµενης προς τον κύριο της επένδυσης έκτα-
σης αιγιαλού, παραλίας και λιµενικών έργων επιτρέπεται
κατ’ εξαίρεση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας, εφόσον η χρήση αυτή επιβάλλεται για
λόγους ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας ή άλλης δη-
µόσιας ωφέλειας και δεν παρεµποδίζεται η οµαλή λει-
τουργία της επένδυσης. 

Άρθρο 15
Έκδοση οικοδοµικών αδειών 

1. Για την κατασκευή των µόνιµων κτιριακών εγκατα-
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στάσεων που περιλαµβάνονται στα επενδυτικά σχέδια
του άρθρου 13, απαιτείται η προηγούµενη έκδοση οικο-
δοµικών αδειών. Οι οικοδοµικές άδειες των εγκαταστά-
σεων αυτών χορηγούνται από τον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µέσα σε εξήντα
(60) ηµέρες από την υποβολή πλήρους φακέλου στη Δι-
εύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών
(ΔΟΚΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
ΔΟΚΚ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, ορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει
να υποβληθούν για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών
των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων και η σχετική διαδι-
κασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδι-
κασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. Με ό-
µοια απόφαση συγκροτείται Ειδική Επιτροπή Πολεοδοµι-
κού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, αποτελούµενη από
τρεις αρχιτέκτονες µηχανικούς, µε ισάριθµους αναπλη-
ρωτές, που διαθέτουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εµπει-
ρία από της κτήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος.
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι ο έλεγχος της αι-
σθητικής των κτιριακών εγκαταστάσεων του παρόντος
άρθρου και της ένταξής τους στο φυσικό και οικιστικό
περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, σε όσες περιπτώ-
σεις αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις. Με
την ίδια ως άνω απόφαση ορίζονται οι ειδικότερες αρµο-
διότητες της παραπάνω επιτροπής, ο κανονισµός λει-
τουργίας της, η διαδικασία ελέγχου των σχετικών µελε-
τών και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Οι πράξεις της παρα-
πάνω επιτροπής είναι οριστικές και δεν χωρούν ενστά-
σεις. 

2. Όλες οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 12 έ-
ως και 15 του παρόντος νόµου αναρτώνται υποχρεωτικά
στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών και, κατά περί-
πτωση, στον δικτυακό τόπο του Ταµείου Αξιοποίησης
της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου ή στον δικτυακό
τόπο του δηµοσίου οργανισµού ή επιχείρησης που είναι
κύριος του ακινήτου. Η προθεσµία της άσκησης αίτησης
ακυρώσεως κατ’ αυτών αρχίζει, προκειµένου περί πράξε-
ων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, από την εποµένη της κοινοποίησης ή της δηµοσίευ-
σής τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και προκει-
µένου περί µη δηµοσιευτέων πράξεων, από την εποµένη
της κοινοποίησης ή της ανάρτησής τους στον δικτυακό
τόπο της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας. 

Άρθρο 16
Κεντρικό Συµβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση 

της Δηµόσιας Περιουσίας

1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περι-
ουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, Κεντρικό Συµβού-
λιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιου-
σίας, το οποίο έχει ως έργο την παρακολούθηση της ε-
φαρµογής της νοµοθεσίας για την αξιοποίηση της δηµό-
σιας ακίνητης περιουσίας και την παροχή εισηγήσεων
και γνωµοδοτήσεων κατά την έκδοση των επί µέρους
πράξεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και αποτελείται από τα εξής µέ-
λη: 

α) Τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας, ως
Πρόεδρο. 
β) Έναν Νοµικό Σύµβουλο του Ν.Σ.Κ. από τους υπηρε-

τούντες στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών. 
γ) Τους αρµόδιους για θέµατα βιοµηχανίας, λιµένων

και λιµενικής πολιτικής, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυ-
ντές του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
δ) Τους αρµόδιους για θέµατα περιβάλλοντος και πο-

λεοδοµίας Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
ε) Τους αρµόδιους για θέµατα αρχαιοτήτων και πολιτι-

στικής κληρονοµιάς Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. 
στ) Τους αρµόδιους για θέµατα συγκοινωνιακών έρ-

γων, υδραυλικών έργων και µεταφορών Γενικούς Διευ-
θυντές ή Διευθυντές του Υπουργείου Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων. 
ζ) Τον Γενικό Γραµµατέα του Ελληνικού Οργανισµού

Τουρισµού ή τον αρµόδιο Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή
του ίδιου Οργανισµού.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των

µελών. Στο Συµβούλιο µπορεί να καλούνται, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του, και εκπρόσωποι άλλων
δηµοσίων υπηρεσιών ή οργανισµών, εφόσον συζητού-
νται θέµατα αρµοδιότητάς τους. Η γραµµατειακή υπο-
στήριξη του Συµβουλίου παρέχεται από τη Γενική Γραµ-
µατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµι-
κών. Το Συµβούλιο µπορεί να υποβοηθείται στο έργο του
από εξειδικευµένους συµβούλους, µετά από σχετική ει-
σήγηση του Προέδρου του. 

2. Έργο του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την
Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας είναι ιδίως: 
α) Η παροχή υποστήριξης στη Γενική Γραµµατεία Δη-

µόσιας Περιουσίας για θέµατα εφαρµογής των διατάξε-
ων του παρόντος κεφαλαίου και των κανονιστικών και α-
τοµικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξου-
σιοδότηση αυτών. 
β) Η παροχή γνώµης ή εισήγησης προς τον Υπουργό

Οικονοµικών κατά την έκδοση των πράξεων που προβλέ-
πονται στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόµου. 
γ) Ο συντονισµός των ενεργειών των αρµόδιων υπη-

ρεσιών των Υπουργείων που εµπλέκονται στη διαδικα-
σία αξιοποίησης των δηµοσίων ακινήτων, µε σκοπό την
επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών και
την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχόν δι-
οικητικών προβληµάτων. 
δ) Η παρέµβαση, εφόσον απαιτείται, µε την έκδοση ε-

γκυκλίων ή οδηγιών ή µε πρόταση νοµοθετικών παρεµ-
βάσεων προκειµένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελ-
τίωση της διαδικασίας αξιοποίησης των δηµοσίων ακινή-
των. 

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

4. Το Συµβούλιο, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτή-
των του, µπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζη-
τά πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους καθ’
ύλην ή κατά τόπον αρµόδιους φορείς.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του Κεντρικού Συµβουλί-
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ου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιου-
σίας και να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας
του. 

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

Άρθρο 17
Λοιπές ρυθµίσεις θεµάτων τουριστικών δηµοσίων

κτηµάτων

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

«1. α. Θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες όλες οι του-
ριστικές εγκαταστάσεις (κτιριακές και λιµενικές) που έ-
χουν ανεγερθεί από τον Ε.Ο.Τ. ή τρίτο για λογαριασµό
του µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 2837/2000
(Α΄ 178), χωρίς την κατά νόµο άδεια. Για τη νοµιµότητα
των λιµενικών και των κτιριακών εγκαταστάσεων εκδίδε-
ται σχετική διαπιστωτική πράξη του Ε.Ο.Τ., µετά από ει-
σήγηση της τεχνικής του υπηρεσίας, εφόσον αποδει-
κνύεται από µελέτες, διαγράµµατα, εργολαβικές συµβά-
σεις ή άλλα πρόσφορα στοιχεία, ότι τα κτίσµατα ανεγέρ-
θηκαν από τον Ε.Ο.Τ. ή τρίτο για λογαριασµό του. Με
την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι εγκαταστάσεις,
όπως αυτές περιγράφονται και αποτυπώνονται στο διά-
γραµµα που τη συνοδεύει, θεωρείται ότι πληρούν όλες
τις νόµιµες προϋποθέσεις για την έκδοση οικοδοµικής ά-
δειας επισκευής, συντήρησης, εκσυγχρονισµού ή επέ-
κτασης και οι αρµόδιες Πολεοδοµικές Υπηρεσίες υπο-
χρεούνται στη χορήγησή της, εφαρµοζοµένων κατά τα
λοιπά των κειµένων διατάξεων. Το τρίτο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 καταργείται.
β. Η εκτέλεση εργασιών επισκευής, συντήρησης, ή α-

νακαίνισης επί των εγκαταστάσεων του προηγούµενου
εδαφίου, είναι δυνατή µε απόφαση του Γενικού Γραµµα-
τέα του Ε.Ο.Τ., µετά από ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση
της τεχνικής του Υπηρεσίας. Μετά την έκδοση της ανω-
τέρω απόφασης, η αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία υπο-
χρεούται στην έκδοση της σχετικής άδειας». 
β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του

ν. 2160/1993 καταργείται.
2. Στο άρθρο 39 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) προστίθεται

παράγραφος 18, ως εξής: 
«18. Τα δικαιώµατα χρήσης ή διοίκησης, διαχείρισης

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

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

«α. Η κυριότητα επί περιουσιακών στοιχείων του
Ε.Ο.Τ. δύναται να µεταβιβάζεται στην εταιρεία µε την ε-
πωνυµία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» ή σε θυγα-
τρικές της εταιρείες, µε Πράξη του Υπουργικού Συµβου-
λίου, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Υπουρ-
γού Πολιτισµού και Τουρισµού, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή α-
ποτελεί το µεταγραπτέο τίτλο, όταν απαιτείται µεταγρα-
φή για τη µεταβίβαση, η δε µεταγραφή της στα οικεία υ-

ποθηκοφυλακεία ή κτηµατολογικά γραφεία απαλλάσσε-
ται από κάθε τέλος ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου,
Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου
φυσικού ή νοµικού προσώπου.»

4. α) Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ-
θρου 12 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Η επιστρεπτέα αποζηµίωση καθορίζεται µε βάση τον
χρόνο έκδοσης της σχετικής γι’ αυτήν απόφασης σύµ-
φωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 13
του παρόντος νόµου, στα οποία περιλαµβάνεται και η τυ-
χόν επαύξηση της αξίας του ακινήτου από εκτελεσθεί-
σες σε αυτό εργασίες και γενικά µεταβολές από τον υ-
περού η ανακαλούµενη απαλλοτρίωση. Στις περιπτώσεις
αυτές δεν εφαρµόζεται η διάταξη της παραγράφου 6 του
άρθρου 12 του παρόντος νόµου.»
β) Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ-

θρου 12 του ν. 2882/2001, όπως αντικαθίσταται µε την
προηγούµενη περίπτωση α΄, εφαρµόζεται και επί ανα-
γκαστικών απαλλοτριώσεων, για τις οποίες µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δεν έχει εκδοθεί η
σχετική απόφαση καθορισµού της επιστρεπτέας αποζη-
µίωσης για την ανάκληση αυτών. 

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

«γ) Προκειµένου περί των λοιπών απαλλοτριώσεων υ-
πέρ του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαί-
ου, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, οργανισµών κοινής ωφέλει-
ας, κοινωφελών ιδρυµάτων και δηµοσίων επιχειρήσεων,
εάν η ανάκληση ή άρση της απαλλοτρίωσης αφορά τµή-
µα µόνο της έκτασης το οποίο δεν υπερβαίνει το 20%
του συνολικού εµβαδού αυτής. Ειδικά προκειµένου περί
απαλλοτριώσεων συντελεσµένων ή µη που έχουν κηρυ-
χθεί οποτεδήποτε υπέρ και µε δαπάνες του Ε.Ο.Τ., εφό-
σον η αξιοποίηση της υπολειπόµενης απαλλοτριωθείσας
έκτασης καθίσταται δυσχερής σύµφωνα µε τον σκοπό
της απαλλοτρίωσης µετά την ανάκληση ή άρση της α-
παλλοτρίωσης οιωνδήποτε τµηµάτων αυτής, ανεξάρτη-
τα της έκτασης που αυτά καταλαµβάνουν». 

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

7. Μισθώσεις ακινήτων, διοίκησης και διαχείρισης της
εταιρείας «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» δύναται
να καταγγέλλονται, εφόσον η συνέχισή τους είναι ασυµ-
βίβαστη προς την τουριστική αξιοποίηση της συνολικής
έκτασης, εντός της οποίας βρίσκονται. Το ασυµβίβαστο
της συνέχισης της µίσθωσης τεκµαίρεται, στην περίπτω-
ση που η «Ε.Τ.Α. Α.Ε.» προβαίνει στην ανάθεση της του-
ριστικής αξιοποίησης του συνόλου του ακινήτου, ύστερα
από δηµόσιο διαγωνισµό για την επιλογή µισθωτή. Η κα-
ταγγελία γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλί-
ου της «Ε.Τ.Α. Α.Ε.», εφόσον έχει δηµοσιευθεί η σχετική
διακήρυξη του διαγωνισµού, τα δε αποτελέσµατα της
καταγγελίας επέρχονται ένα (1) µήνα από την κοινοποί-
ηση της καταγγελίας στο µισθωτή. Για την πρόωρη λύση
της µίσθωσης καταβάλλεται αποζηµίωση στον µισθωτή ί-
ση µε έξι (6) µηναία µισθώµατα. Στην περίπτωση αυτή, η
αγωγή απόδοσης του µισθίου µπορεί να ασκηθεί σύµφω-
να µε το άρθρο 69 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας». 

8. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3342/2005
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προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού της παρ. 12 του

άρθρου 25 του ν. 1828/1989 που επιβάλλονται σε ακίνη-
τα που ανήκουν στη διοίκηση και διαχείριση της «Ε.Τ.Α.
Α.Ε.» καθορίζονται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων ακα-
θάριστων εισπράξεων των ακινήτων αυτών και δεν µπο-
ρούν να είναι µικρότερα των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
και να υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ
ετησίως.»

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

«3. Η προβλεπόµενη από το άρθρο 1 του ν. 960/1979,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 1221/1981
συµβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθµευσης
των ολυµπιακών εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στις
περιπτώσεις δ΄ έως ιη΄ του άρθρου 9 του παρόντος νό-
µου µπορεί να γίνεται από τον εκάστοτε φορέα, στον ο-
ποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση και διαχείριση των ως άνω
εγκαταστάσεων, για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσί-
ου ή του νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαί-
ου που έχει αντίστοιχα την κυριότητα των ως άνω εγκα-
ταστάσεων.»

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

«Σε περίπτωση επανακαθορισµού της οριογραµµής αι-
γιαλού που έχει χαρακτηρισθεί Τουριστικό Δηµόσιο Κτή-
µα των άρθρων 12α και 12γ του ν.δ. 180/1946, όπως αυ-
τά προστέθηκαν δυνάµει του άρθρου 2 του α.ν.
827/1948, εφόσον η νέα οριογραµµή µετατοπισθεί προς
την ξηρά, ο επανακαθοριζόµενος αιγιαλός χαρακτηρίζε-
ται αυτοδικαίως Τουριστικό Δηµόσιο Κτήµα και η διοίκη-
ση και διαχείρισή του ανατίθεται στην εταιρεία µε την ε-
πωνυµία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 18
Ορισµοί

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

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

2. «Κύριος» είναι ο κύριος του εδάφους του δηµοσίου
κτήµατος.

3. «Επιφανειούχος» είναι το πρόσωπο που έχει το δι-
καίωµα της επιφανείας.

4. «Δηµόσια κτήµατα» είναι τα ακίνητα οποιασδήποτε
φύσης που ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο, σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σε δηµόσιους οργανισµούς
µε µορφή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή και σε
εταιρίες που αποκτούν τα ακίνητα των παραπάνω φορέ-
ων µε σκοπό την εκµετάλλευσή τους. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να επεκτείνεται η εφαρ-
µογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και σε α-
κίνητα κληροδοτηµάτων.

5. «Κτίσµα» νοείται οποιασδήποτε φύσης οικοδόµηµα
ή εγκατάσταση, ιδίως δε κτίριο, δεξαµενή, υπόστεγο,
σταθµός αυτοκινήτων (πάρκινγκ), γέφυρα, σήραγγα, α-
γωγός, αεροδρόµιο, οδικό, σιδηροδροµικό ή λιµενικό έρ-

γο. Το κτίσµα µπορεί να είναι και υπόγειο ή και να είναι
ήδη κατασκευασµένο κατά τη σύσταση του δικαιώµατος.

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

Άρθρο 19
Σύσταση δικαιώµατος επιφανείας

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

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

3. Επιφάνεια µπορεί να συσταθεί και σε έδαφος, συ-
γκύριος του οποίου είναι ο επιφανειούχος. Δεν µπορεί
να συσταθεί, αν η κυριότητα επί του εδάφους βαρύνεται
µε δικαίωµα επικαρπίας ή έχει ήδη επιβαρυνθεί µε δικαί-
ωµα επιφανείας.

4. Σύσταση δικαιώµατος επιφανείας µε χρησικτησία
δεν επιτρέπεται.

5. Επί οικοδοµής που έχει ανεγερθεί επί εδάφους δη-
µοσίου κτήµατος µε βάση δικαίωµα επιφανείας, µπορεί
να συσταθεί δικαίωµα κυριότητας επί ορόφου ή διαµερί-
σµατος (οριζόντια ιδιοκτησία) υπό τους όρους του
ν.3741/1929. Στην περίπτωση αυτή οι επιµέρους ιδιοκτη-
σίες δεν έχουν ποσοστά συγκυριότητας στο έδαφος, αλ-
λά ποσοστά εξ αδιαιρέτου στο δικαίωµα της επιφανείας.

Άρθρο 20
Δυνητικό περιεχόµενο του δικαιώµατος

1. Στο περιεχόµενο του δικαιώµατος της επιφανείας
είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται όροι αναφερόµενοι: 
α) στην ανέγερση, συντήρηση και χρησιµοποίηση του

κτίσµατος, 
β) στην ασφάλιση του κτίσµατος και την ανοικοδόµησή

του σε περίπτωση καταστροφής του, 
γ) στην κατανοµή της καταβολής των βαρών οποιασ-

δήποτε φύσης που έχουν σχέση µε το κτίσµα ή και το έ-
δαφος επί του οποίου το κτίσµα θα οικοδοµηθεί ή έχει ή-
δη οικοδοµηθεί, 
δ) στην υποχρέωση του επιφανειούχου να µεταβιβάσει

το δικαίωµά του στον κύριο ή σε τρίτο υποδεικνυόµενο
από τον κύριο, 
ε) στο δικαίωµα του κυρίου να συναινεί στη µεταβίβα-

ση ή την επιβάρυνση του δικαιώµατος υπέρ τρίτων, 
στ) στο δικαίωµα του επιφανειούχου να παρατείνει µε

µονοµερή δήλωσή του το χρόνο διάρκειας του δικαιώµα-
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τός του µετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας που πάντως
δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τα ογδόντα (80) έτη, και
προκειµένου περί κατοικιών τα εκατό (100) έτη ή να απο-
κτήσει και το έδαφος, 
ζ) στο δικαίωµα του επιφανειούχου προς αποζηµίωση

για τα περιερχόµενα στον κύριο κατά τη λήξη του δικαι-
ώµατος κτίσµατα, 
η) στους όρους χρήσης του εδάφους γύρω από το κτί-

σµα περιλαµβανοµένων των τυχόν φυτών, 
θ) στα δικαιώµατα του κυρίου, ιδίως καταβολή ποινικής

ρήτρας, αν ο επιφανειούχος δεν συµµορφώνεται µε τις
υποχρεώσεις του, 
ι) στην απαγόρευση παραίτησης του επιφανειούχου α-

πό το δικαίωµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρ-
θρου 22, ή τη διατήρηση των δικαιωµάτων τρίτων που
βαρύνουν την επιφάνεια µετά την απόσβεσή της, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 22. 

2. Οι παραπάνω όροι περιλαµβάνονται στη σύµβαση
σύστασης της επιφανείας ή σε µεταγενέστερη σύµβαση
µεταξύ κυρίου και επιφανειούχου. Η σύµβαση αυτή γίνε-
ται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο υποβαλλόµενο σε
µεταγραφή. Οι παραπάνω όροι ενεργούν υπέρ και κατά
του κυρίου και του επιφανειούχου και των διαδόχων
τους.

Άρθρο 21
Μεταβίβαση και επιβάρυνση - Βάρη του ακινήτου

1. Η επιφάνεια είναι µεταβιβαστή εν ζωή ή αιτία θανά-
του. Μπορεί να αποτελέσει αντικείµενο εισφοράς σε ε-
ταιρεία. Η µεταβίβαση γίνεται όπως και η σύσταση της ε-
πιφανείας.

2. Επιτρέπεται η σύσταση υποθήκης, η εγγραφή προ-
σηµείωσης, καθώς και η σύσταση πραγµατικών δουλειών
επί του κτίσµατος του επιφανειούχου.

3. Αν έχει συµφωνηθεί ότι η µεταβίβαση ή η επιβάρυν-
ση της επιφανείας εξαρτάται από τη συναίνεση του κυρί-
ου, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1
του προηγούµενου άρθρου, η συναίνεση αυτή πρέπει να
υποβληθεί σε µεταγραφή. Η έλλειψη της συναίνεσης κα-
θιστά τη µεταβίβαση ή την επιβάρυνση ανίσχυρη. Συναί-
νεση δεν απαιτείται σε περίπτωση αναγκαστικού πλει-
στηριασµού ή πτώχευσης.

4. Αν δεν υπάρχει αντίθετος όρος στη συµφωνία που
προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του
προηγούµενου άρθρου, ο επιφανειούχος υποχρεούται
να φέρει κατά τη διάρκεια της επιφανείας τα οποιασδή-
ποτε φύσης βάρη που έχουν σχέση µε το κτίσµα ή και το
έδαφος, επί του οποίου το κτίσµα θα οικοδοµηθεί ή έχει
οικοδοµηθεί.

5. Προγενέστερα εµπράγµατα δικαιώµατα επί του ακι-
νήτου εξακολουθούν να βαρύνουν το ακίνητο, εκτός αν
ο δικαιούχος συναινέσει στον περιορισµό τους επί του ε-
δάφους ή του κτίσµατος

Άρθρο 22
Απόσβεση επιφανείας - Αποτελέσµατα 

της απόσβεσης του δικαιώµατος

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

2. Η επιφάνεια αποσβέννυται άµα ενωθεί µε την κυριό-
τητα επί του εδάφους στο ίδιο πρόσωπο.

3. Αν δεν έχει ορισθεί το αντίθετο στη συµφωνία που

προβλέπεται στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 20, η επιφάνεια αποσβέννυται µε µονοµερή δή-
λωση του επιφανειούχου προς τον κύριο ότι παραιτείται.
Η δήλωση γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, που
κοινοποιείται στον κύριο και υποβάλλεται σε µεταγραφή.

4. Η καταστροφή του κτίσµατος δεν επάγεται απόσβε-
ση της επιφανείας.

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

6. Όταν η επιφάνεια αποσβεσθεί, τα κτίσµατα περιέρ-
χονται στον κύριο. Αν δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία
µε βάση την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 20, ο επιφανειούχος δεν δικαιούται να αξιώσει α-
ποζηµίωση ή απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισµού για
τα κτίσµατα αυτά, ούτε να τα κατεδαφίσει ή να τα απο-
µακρύνει από τη θέση τους.

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

8. Η απόσβεση της επιφανείας επιφέρει απόσβεση των
εµπράγµατων δικαιωµάτων που έχουν συσταθεί από τον
επιφανειούχο επί του δικαιώµατος της επιφανείας, ε-
κτός αν κατά τη σύσταση του δικαιώµατος ή και µεταγε-
νέστερα ο κύριος δέχθηκε µε τη συµφωνία που προβλέ-
πεται στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
20 τη µη απόσβεση των δικαιωµάτων αυτών. Σε µια τέ-
τοια περίπτωση τα δικαιώµατα αυτά βαρύνουν εφεξής
την κυριότητα. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του
άρθρου 19 τα δικαιώµατα αυτά διατηρούνται και βαρύ-
νουν την κυριότητα.

Άρθρο 23
Τύχη µίσθωσης κατά τη λήξη της επιφανείας

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

Άρθρο 24
Προστασία επιφανειούχου

Σε περίπτωση προσβολής του δικαιώµατος του επιφα-
νειούχου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την
προστασία της κυριότητας.

Άρθρο 25
Αντάλλαγµα

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

2. Τα σχετικά µε το αντάλλαγµα ζητήµατα καθορίζο-
νται κατά τη σύσταση της επιφανείας ή µε µεταγενέστε-
ρη συµφωνία. Τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν ότι το
εδαφονόµιο θα προκαταβληθεί για µέρος ή το σύνολο

72



της διάρκειας της επιφανείας µε µείωση του ποσού του,
που λαµβάνει χώρα µε την εφαρµογή συµφωνούµενου
συντελεστή προεξόφλησης.

Άρθρο 26
Κτηµατολόγιο – Φορολογική Μεταχείριση 

Ειδικές Διατάξεις 

1. Σε περίπτωση λειτουργίας κτηµατολογίου, η προ-
βλεπόµενη στον παρόντα νόµο δηµοσιότητα µε εγγραφή
στα βιβλία µεταγραφών γίνεται στα κτηµατολογικά βι-
βλία.

2. Για την εφαρµογή της φορολογικής εν γένει νοµο-
θεσίας το εµπράγµατο δικαίωµα της επιφανείας εξοµοι-
ώνεται µε εκείνο της επικαρπίας.

3. Ο κύριος δύναται να τιτλοποιεί παρούσες και µελλο-
ντικές απαιτήσεις από εδαφονόµια από δικαιώµατα επι-
φανείας που έχουν συσταθεί ή που πρόκειται να συστα-
θούν κατ’ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 10 και 14 του
ν. 3156/2003 (Α΄ 157). Με την επιφύλαξη των διατάξεων
για τις κρατικές ενισχύσεις το Δηµόσιο δύναται να παρέ-
χει εγγύηση για τις οµολογίες που εκδίδονται στο πλαί-
σιο της τιτλοποίησης.

4. Σε περίπτωση που ο κύριος κατά τη διάρκεια της ε-
πιφανείας πρόκειται να εκποιήσει µε δηµόσιο διαγωνι-
σµό το ακίνητο, επί του οποίου έχει συσταθεί δικαίωµα
επιφανείας, ο επιφανειούχος έχει δικαίωµα να το απο-
κτήσει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων που υποβάλ-
λουν ουσιωδώς όµοιες προσφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Άρθρο 27
Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήµατος

1. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., που

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α΄ 151),
καταργούνται και η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2
και οι παράγραφοι 3, 5 και 7 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου
εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό δύο χι-
λιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ, για τον ίδιο φορολο-
γούµενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν
µε αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:».

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

«5. Όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει εισόδηµα
φορολογούµενο ή αυτό που έχει είναι κατώτερο από το
ποσό της δαπάνης της παραγράφου 2 που αφορούν αυ-
τόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολό-
κληρο το ποσό της δαπάνης ή η διαφορά προστίθεται
στις δαπάνες του άλλου συζύγου. Όταν η δαπάνη του ε-
νός συζύγου είναι ανώτερη από το φορολογούµενο ει-
σόδηµά του, τότε η διαφορά που προκύπτει προστίθεται
στις δαπάνες του άλλου συζύγου.»

«7. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισό-
δηµα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιού-
νται την έκπτωση της παραγράφου 2. Από τη διάταξη αυ-
τή εξαιρούνται οι κάτοικοι των κρατών – µελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα
µεγαλύτερο του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολι-
κού εισοδήµατός τους.» 

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

«1.Το εισόδηµα, που αποµένει µετά την αφαίρεση των
δαπανών από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµέ-
νου, υποβάλλεται σε φόρο µε βάση την ακόλουθη κλίµα-
κα:
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Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους
συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 8, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις δώ-
δεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ειδικά για τους παραπάνω
συνταξιούχους και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όταν το
συνολικό τους εισόδηµα είναι από δώδεκα χιλιάδες
(12.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύ-
πτει µε βάση την ανωτέρω κλίµακα περιορίζεται ώστε το
συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά την α-
φαίρεση του φόρου να µην υπολείπεται του ποσού των
δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.»

3. Το πέµπτο έως και το ενδέκατο εδάφιο της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως ε-
ξής:

«Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να
προσκοµισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) του ατοµικού εισοδήµατος του φορολογου-
µένου του δηλούµενου και φορολογούµενου σύµφωνα
µε τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήµατος µέχρι
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκο-
µιζόµενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουµένου
υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς
επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί υπολογί-
ζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους µόνον εφό-
σον έχουν περιληφθεί στην εµπρόθεσµη δήλωση και επι-
µερίζονται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το δηλού-
µενο και φορολογούµενο σύµφωνα µε τις γενικές διατά-
ξεις ατοµικό εισόδηµα της εµπρόθεσµης δήλωσής
τους.» 

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

«γγ΄) του ποσού της δαπάνης των εισφορών που κα-
ταβάλλονται από το φορολογούµενο σε ταµεία ασφάλι-
σής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική α-
πό το νόµο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων ει-
σφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του
σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. 
δδ΄) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρι-

κής περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών
προσώπων που τον βαρύνουν. Ως έξοδα ιατρικής περί-
θαλψης θεωρούνται οι αµοιβές που καταβάλλονται σε
ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις
και εξετάσεις, καθώς και οι αµοιβές που καταβάλλονται
σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετι-
κή και γναθοχειρουργική. Στις δαπάνες αυτές περιλαµ-
βάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης
των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία
συνοικούν µε τον φορολογούµενο και παρουσιάζουν α-
ναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από
νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθη-
ση µε βάση τη γνωµάτευση της οικείας πρωτοβάθµιας υ-
γειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νοµό ή εί-
ναι τυφλοί που είναι γραµµένοι στο γενικό µητρώο τυ-
φλών, που τηρείται στην οικεία νοµαρχία και έχουν απο-
κτήσει ετήσιο εισόδηµα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000)
ευρώ. Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει το ποσό των εξό-
δων ιατρικής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ε-
τήσιο καθαρό πραγµατικό, φορολογούµενο µε τις γενι-
κές διατάξεις ή µε ειδικό τρόπο ή απαλλασσόµενο ή τεκ-
µαρτό εισόδηµα των προσώπων αυτών. Επίσης, περιλαµ-
βάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης των

τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που
καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί µαζί τους,
λόγω διάζευξης µε τον άλλο γονέα.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως ε-
ξής: 

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

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

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

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

«Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, µειώνουν το
φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των µειώσεων που α-
φορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης
του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοι-
κούν µαζί του και τον βαρύνουν.»

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

Άρθρο 28
Αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης
Αναστολή πόθεν έσχες ακινήτων

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως
εξής:

«α) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετρα-
γωνικά µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή της
δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλι-
µακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά µέτρα
κύριων χώρων αυτής, µε σαράντα (40) ευρώ το τετραγω-
νικό µέτρο, για τα επόµενα από ογδόντα ένα (81) µέχρι
και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώ-
ρων αυτής, µε εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό
µέτρο, για τα επόµενα από εκατόν είκοσι ένα (121) µέχρι
και διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυ-
τής, µε εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο,
για τα διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγω-
νικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε διακόσια (200) ευρώ
το τετραγωνικό µέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων
(300) τετραγωνικών µέτρων κύριων χώρων αυτής, µε τε-
τρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο.
Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπά-

νης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζε-
ται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο.»

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικού αυτοκι-
νήτου ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής: αα) για τα αυ-
τοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά
σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ββ) για αυτοκίνητα
µεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκα-
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τοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό
(100) κυβικά εκατοστά µέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυ-
βικά εκατοστά, γγ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των δύο
χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εν-
νιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά
και µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και δδ)
για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000)
κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευ-
ρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.»

3. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης στ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως
εξής:

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

4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περί-
πτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

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

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«η) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξα-
µενής κολύµβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτο-
χο αυτής, ορίζεται, ανάλογα µε την επιφάνειά της, ανά
κλίµακα, σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό
µέτρο µέχρι τα εξήντα (60) τετραγωνικά µέτρα και σε
τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο για ε-
πιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων.»

6. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

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

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 εφαρµόζο-
νται από 1.1.2011 και µετά και οι διατάξεις της παραγρά-
φου 6 για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 17.12.2010. 

Άρθρο 29
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

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

2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαµβάνεται υπόψη το

ετήσιο συνολικό καθαρό ατοµικό εισόδηµα, πραγµατικό
ή τεκµαρτό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο του φυ-
σικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονοµιάς. Tο τεκ-
µαρτό εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη πριν από τις µειώ-
σεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.. Εξαιρούνται και δεν προ-
σµετρώνται τα εισοδήµατα της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 14 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.. Επίσης, εξαιρούνται από την υπο-
χρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι µακροχρόνια ά-
νεργοι που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας
από τον εν λόγω οργανισµό, εφόσον κατά το χρόνο της
βεβαίωσης δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα.

3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται
στο συνολικό καθαρό εισόδηµα της προηγούµενης πα-
ραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:
α) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από δώδεκα χιλιά-

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

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

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

ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογί-
ζεται µε συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολό-
κληρου του ποσού. 
ε) Για το συνολικό καθαρό εισόδηµα, όπως αυτό ορίζε-

ται στην παράγραφο 2, του Προέδρου της Δηµοκρατίας,
του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των
Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραµµα-
τέων Υπουργείων, των Γενικών Γραµµατέων των Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών και των
Δηµάρχων, η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συντελε-
στή πέντε τοις εκατό (5%) επί ολόκληρου του ποσού.
Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλό-

γως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό καθαρό εισό-
δηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση της ειδικής ει-
σφοράς να µην υπολείπεται του καθαρού εισοδήµατος
που αποµένει µετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε µε την εφαρµογή
του αµέσως προηγούµενου συντελεστή.

4.α) Η εισφορά του παρόντος βεβαιώνεται οίκοθεν α-
πό τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρε-
σίας που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του φυσικού
προ σώπου ή της σχολάζουσας κληρονοµιάς µε βάση
τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε..
β) Για τον υπολογισµό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθα-

 ριστικό σηµείωµα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται
στον υπόχρεο.
γ) Η προθεσµία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής

αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και
η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρµόδιου διοικη-
τικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την
είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρµογή
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των παραπάνω διατάξεων.
5.α) Η εισφορά που επιβάλλεται µε τις διατάξεις του

παρόντος άρθρου καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες
δόσεις από τις οποίες η πρώτη µέχρι την τελευταία ερ-
γάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου
µήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η καθεµία από
τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, αντίστοιχα.
Η κάθε δόση δεν µπορεί να είναι κατώτερη των τριακο-
σίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση ε-
φάπαξ καταβολής του οφειλόµενου ποσού, παρέχεται
έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%). 
β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυ σι-

κό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου βεβαιώνεται αυτή.
Για τους έγγαµους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., η οφειλή για ει-
σφορά που αναλογεί στα εισοδήµατά τους βεβαιώνεται
χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυ-
γο. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόµοι
του ευθύνονται για την καταβολή της εισφοράς, ανάλο-
 γα µε το ποσοστό της κληρονοµικής τους µερίδας.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικο νοµικών µπορεί να

ρυθµίζεται η ειδικότερη διαδικασία για τη βεβαίωση και
είσπραξη των εισφορών και κάθε αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 30
Έκτακτη εισφορά σε αντικειµενικές δαπάνες

1. Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας
αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριό-
τητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρή-
σης, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών,
ελικοπτέρων και ανεµοπτέρων, καθώς και δεξαµενών κο-
λύµβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορο-
λογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011. 

2. Η έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται στα ποσά της ε-
τήσιας αντικειµενικής δαπάνης της προηγούµενης παρα-
γράφου, υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:
α) Για επιβατικά αυτοκίνητα άνω των χιλίων εννιακο-

σίων είκοσι εννέα (1.929) κυβικών εκατοστών, η έκτακτη
εισφορά ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας
αντικειµενικής δαπάνης επί συ ντελεστή πέντε τοις εκα-
τό (5%). 
Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται

τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µε παλαιότη-
τα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλο-
φορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτο-
κίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσ-
σονται από τα τέλη κυκλοφορίας. 
β) Για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, η έκτακτη

εισφορά ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας
αντικειµενικής δαπάνης του σκάφους επί συ ντελεστή
πέντε τοις εκατό (5%). Δεν λαµβάνεται υπόψη η δαπάνη
για την αµοιβή του πληρώµατος.
Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται

τα µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή µη,
ολικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρα.
γ) Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα, η έκτα-

κτη εισφορά ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετή-
σιας αντικειµενικής δαπάνης επί συ ντελεστή πέντε τοις
εκατό (5%). 
δ) Για δεξαµενές κολύµβησης, εσωτερικές και εξωτε-

ρικές, η έκτακτη εισφορά ισούται µε το γινόµενο του πο-
σού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης επί συ ντελεστή

πέντε τοις εκατό (5%). 
Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται οίκοθεν

από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρε-
σίας που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του φυσικού
προ σώπου µε βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.. Για
τον υπολογισµό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθα ριστικό
σηµείωµα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υ-
πόχρεο. 

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

4. Η εισφορά που επιβάλλεται σύµφωνα µε τις παρα-
πάνω διατάξεις, βεβαιώνεται και καταβάλλεται, σύµφω-
να µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου
29 του παρόντος. 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικο νοµικών µπορεί
να καθορίζονται τυχόν απαιτούµενες πρόσθετες λεπτο-
µέρειες και θέµατα της διαδικασίας εφαρµογής των δια-
τάξεων της έκτακτης εισφοράς.

Άρθρο 31
Επιβολή τέλους επιτηδεύµατος 

1. Οι επιτηδευµατίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγ-
γελµα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του
Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επι-
τηδεύµατος, το οποίο ορίζεται ως εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελµατίες

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

έχουν την έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από
διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε πεντακόσια
(500) ευρώ ετησίως.
Η περιοχή του Νοµού Αττικής λογίζεται ως µια πόλη,

καθώς και το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης.
2. Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστηµάτων, ε-

πιβάλλεται επιπλέον τέλος επιτηδεύµατος τριακοσίων
(300) ευρώ για κάθε υποκατάστηµα.
Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας µέσα στη

χρήση, το τέλος επιτηδεύµατος περιορίζεται ανάλογα
µε τους µήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκη-
σης του επαγγέλµατος. Χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
των δεκαπέντε (15) ηµερών λογίζεται ως µήνας.

3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του
τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι
εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες
που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά µε πληθυ-
σµό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κά-
τω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης
εξαιρούνται ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και η ατο-
µική άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, εφόσον δεν έ-
χουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη ερ-
γασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατοµικών επιχειρήσε-
ων εφόσον για τον επιτηδευµατία υπολείπονται τρία (3)
έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συ-
νταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

4. Για την εν γένει διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης
του τέλους επιτηδεύµατος εφαρµόζονται οι διατάξεις

76



του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζε-

ται η ειδικότερη διαδικασία για την επιβολή του τέλους
επιτηδεύµατος, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υ-
ποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρ-
µογή του παρόντος άρθρου. 

6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ε-
φαρµόζονται για τους επιτηδευµατίες και ελεύθερους ε-
παγγελµατίες που ασκούν επιτήδευµα ή ελεύθερο επάγ-
γελµα, αντίστοιχα, κατά την 1.1.2011 και µετά. 

7. Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2011, το τέλος επιτη-
δεύµατος ορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ και για τις
δύο κατηγορίες επιτηδευµατιών και ελεύθερων επαγ-
γελµατιών της παραγράφου 1. Για το ανωτέρω έτος, το
τέλος επιτηδεύµατος συµβεβαιώνεται και καταβάλλεται
µε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του
παρόντος νόµου. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παρά-
γραφοι 2 έως 5 του παρόντος άρθρου. Με την κανονιστι-
κή απόφαση της παραγράφου 5 καθορίζεται και η ειδικό-
τερη διαδικασία για τη διαπίστωση των εξαιρέσεων της
παραγράφου 3 από την καταβολή του τέλους επιτηδεύ-
µατος για το οικονοµικό έτος 2011, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παρα-
γράφου. 

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

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

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

2.α) Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 12
του Κ.Φ.Ε., όπως συµπληρώθηκαν µε την προηγούµενη
παράγραφο, έχουν εφαρµογή για πράξεις σύστασης ε-
νεχύρου ή για πράξεις repos – reverse repos που συνά-
πτονται επί οµολογιακών δανείων του Ελληνικού Δηµο-
σίου από τις 21 Ιουνίου 2011 και µετά, ανεξάρτητα από
το χρόνο έκδοσης των τίτλων. 
β) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου

3 του ν. 3586/2007 (Α΄ 151), όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115),
προστίθενται λέξεις και εδάφιο ως εξής:

«ή µε τη µορφή της πώλησης µε σύµφωνο επαναγο-
ράς (πράξεις Reverse Repos). Οι επενδύσεις στις κινη-
τές αξίες αυτές διενεργούνται µε απόφαση των Δ.Σ. των

Φ.Κ.Α. και χωρίς τον περιορισµό της παρ. 2 του άρθρου
45 του ν. 3863/2010.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορί-
ζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995, οι δικαστικές αρ-
χές, οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί και λοιποί
φορείς του Δηµοσίου, οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας, τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι οργα-
νισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τα επι-
µελητήρια, οι συµβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι
προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων, οι οικονο-
µικοί ή κοινωνικοί ή επαγγελµατικοί φορείς ή οργανώ-
σεις, τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι εταιρείες παροχής πι-
στώσεων, οι εταιρείες µεσολάβησης στη µεταφορά κε-
φαλαίων, τα ιδρύµατα πληρωµών, τα χρηµατοδοτικά ι-
δρύµατα και τα ελληνικά ταχυδροµεία, οι συνεταιρισµοί
και οι ενώσεις αυτών, οι ενώσεις προσώπων, καθώς και
κάθε άλλος επαγγελµατικός φορέας ή οργάνωση, υπο-
χρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο
Οικονοµικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονοµικού
και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται, ό-
πως αµοιβές, αποζηµιώσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, ε-
πιδοτήσεις, απαιτήσεις από δικαστικές διεκδικήσεις,
στοιχεία για την παροχή αδειών άσκησης επαγγέλµα-
τος, στοιχεία λογαριασµών ενεργών ή µη, που άνοιξαν ή
χρησιµοποιούνται ή έκλεισαν, στοιχεία για µεταφορές
πίστωσης, εµβάσµατα, άµεσες χρεώσεις, τραπεζικές ε-
πιταγές, εισπράξεις µέσω πιστωτικών καρτών, καθώς και
δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κατ’ εξαίρεση
των διατάξεων για το επαγγελµατικό και τραπεζικό α-
πόρρητο, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες για ακίνη-
τη και κινητή περιουσία, ιδίως ακίνητα, αυτοκίνητα, αε-
ροσκάφη, πλοία ή σκάφη αναψυχής και λοιπά περιουσια-
κά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου αναγκαίου
στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου,
καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των δια-
σταυρώσεων. Η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
για τους σκοπούς της διάταξης αυτής δεν προϋποθέτει
ενηµέρωση και συγκατάθεση του φυσικού προσώπου
του οποίου τα δεδοµένα διαβιβάζονται, ούτε άδεια της
Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Με απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το είδος των
υποβαλλόµενων στοιχείων και πληροφοριών, οι µορφό-
τυποι ανταλλαγής τους, ο τρόπος και ο χρόνος υποβο-
λής τους και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµο-
γή της παρούσας παραγράφου.» 

Άρθρο 33
Φορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών 

και γονικών παροχών

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

«2. Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας
κάθε φυσικού προσώπου επιβάλλεται φόρος σύµφωνα
µε την ακόλουθη κλίµακα:

77



2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύ-
ουν από την 1η Ιανουαρίου 2011. 

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

«4. Ειδικά για τα έτη 2010 και 2011, ο φόρος ακίνητης
περιουσίας που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρ-
τητα από το χρόνο βεβαίωσής του, καταβάλλεται σε
τρείς (3) ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλ-
λεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υ-
πηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση
του φόρου και η καθεµία από τις επόµενες, την τελευ-
ταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του
δεύτερου και του τρίτου µήνα, αντιστοίχως, από τη βε-
βαίωση του φόρου.» 

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

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

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

Άρθρο 34
Συντελεστές Φ.Π.Α. 

1. Στις διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ «Αγαθά και Υ-
πηρεσίες που υπάγονται σε µειωµένο συντελεστή (δεύ-
τερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος

κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, ε-
πέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η περίπτωση 27 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικαθί-

σταται ως εξής:
«27. Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρού-

των ή άλλων µερών φυτών, εκτός των χυµών (Δ.Κ. 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008).»
β) Η περίπτωση 28 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικαθί-

σταται ως εξής:
«28. Διάφορα παρασκευάσµατα διατροφής. Εξαιρού-

νται τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσµατα, άλλα α-
πό εκείνα που γίνονται µε βάση ευώδεις ουσίες, των τύ-
πων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών,
καθώς και τα έτοιµα ροφήµατα και παρόµοια είδη (Δ.Κ.
2101, 2102, 2103, 2104, 2105 και ΕΧ 2106).»
γ) H περίπτωση 29 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«29. Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή

τεχνητά µεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλ-
λων γλυκαντικών ούτε αρωµατισµένα, µη αεριούχα (Δ.Κ.
ΕΧ 2201).»
δ) Η περίπτωση 30 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Πα-

ρατήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. καταργείται.
ε) Η περίπτωση 6 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κα-

ταργείται.
στ) Καταργούνται η ένδειξη (Ι) πριν την περίπτωση 1
του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, καθώς και η παράγραφος
ΙΙ στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού και προστίθεται νέο
Κεφάλαιο Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ως ε-
ξής:

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

ράρτηµα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αµφι-
βολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συ-
νεπεία του είδους, του προορισµού, της σύνθεσης ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συ-
ντελεστή Φ.Π.Α.. 

2. Στο παρόν παράρτηµα δεν περιλαµβάνονται τα πα-
ρασκευασµένα µε βρασµό, ψήσιµο, τηγάνισµα, ζέσταµα
ή άλλο τρόπο εδέσµατα, γεύµατα ή πρόχειρα γεύµατα ή
γενικότερα φαγητά, τα οποία παραδίδονται έτοιµα προς
άµεση κατανάλωση χωρίς καµία περαιτέρω προετοιµα-
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σία, από εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, οινοµαγειρεία,
ψητοπωλεία, ταχυφαγεία, καφετέριες και συναφή κατα-
στήµατα ή τµήµατα καταστηµάτων που παρασκευάζουν
έτοιµα προς άµεση κατανάλωση φαγητά. Εξαιρούνται οι
παραδόσεις των ειδών αυτών από κυλικεία που λειτουρ-
γούν εντός εκπαιδευτικών ή νοσηλευτικών επιχειρήσε-
ων ή ιδρυµάτων, ή ιδρυµάτων κοινωνικής πρόνοιας. Οι
διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για τα τυποποιηµένα εµπο-
ρεύσιµα είδη διατροφής, ανεξάρτητα από το γεγονός ό-
τι αυτά µπορούν να καταναλωθούν άµεσα χωρίς καµία
περαιτέρω προετοιµασία. Ως τυποποιηµένα εµπορεύσι-
µα είδη διατροφής νοούνται τα είδη διατροφής που πα-
ρασκευάζονται για ευρεία κατανάλωση και διατίθενται
συσκευασµένα στα σηµεία πώλησης, καθώς και αυτά
που εµπορεύονται σε µεγάλες συσκευασίες ή ποσότη-
τες και παραδίδονται χύµα ή κοµµένα σε µικρότερες πο-
σότητες.»

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

Άρθρο 35
Τέλη κυκλοφορίας

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

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

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

πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυ-
κλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ηµε-
ροµηνίας πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, µε βά-
ση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών:
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β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινοµούµενα για πρώτη φο-
ρά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και µετά, αποκλειστι-
κά µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµ-
µάρια CΟ2 ανά χιλιόµετρο).

Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου του άν-
θρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήµα-
τος, ως εξής:

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα (τρο-
χόσπιτα): 140 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαµβάνονται και τα επι-

βατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από
το αλλοδαπό προσωπικό των εµποροβιοµηχανικών επι-

χειρήσεων των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα µε βάση
τον α.ν. 89/1967 (Α΄ 132). Επίσης περιλαµβάνονται και τα
τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρι-
σµό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες:



Για τα ρυµουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ. 
δ) Λεωφορεία:

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγο-
ρίες: 535 ευρώ.
στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής

χρήσης επιβατικών οχηµάτων που τελούν στο ανασταλ-
τικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής,
υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό
του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της
υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου
1.
ζ) Στα εκποιούµενα από το Δηµόσιο ή τον Οργανισµό

Διαχείρισης Δηµόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.) επιβατικά
αυτοκίνητα οχήµατα, τα οποία τίθενται από τους αγορα-
στές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυ-
κλοφορίας υπολογίζονται όπως και στην προηγούµενη
υποπερίπτωση. 
Προκειµένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήµατα και υ-

βριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, που εµπί-
πτουν στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, έως
1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης
ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, αυτά απαλλάσσονται
των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήµατα της κατηγορίας
αυτής άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που ε-
πιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των τελών των αντί-
στοιχων συµβατικών οχηµάτων. 
Ειδικά, προκειµένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου

αυτοκίνητα οχήµατα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου
δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, της πιο πάνω κα-
τηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
η) Για τα καινουργή ή µεταχειρισµένα επιβατικά ιδιωτι-

κής χρήσης αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα,
νεκροφόρες και θωρακισµένα επιβατικά οχήµατα, επειδή
εξαιρούνται από τη µέτρηση εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήµατα της κατη-

γορίας αυτής υπολογίζονται µε βάση τον κυλινδρισµό
του κινητήρα αυτών. 
θ) Για τα µεταχειρισµένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης

αυτοκίνητα, µε πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή α-
γορά πριν από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της
πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, επειδή για τα ο-
χήµατα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η µέτρηση των εκ-
ποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας
για τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται µε
βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών.
ι) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης που α-

ποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιω-
τικής χρήσης, ως ηµεροµηνία για τον υπολογισµό των
τελών κυκλοφορίας, νοείται η ηµεροµηνία της πρώτης
ταξινόµησής τους στην Ελλάδα.
κ) Για τα επιβατικά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης που εί-

χαν ταξινοµηθεί στη χώρα µας και µετά την διαγραφή
τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων επαναταξινοµούνται στη χώρα, ως η-
µεροµηνία πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, νοεί-
ται η ηµεροµηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη
χώρα µας, πριν από την διαγραφή τους. 

Β. Αυτοκίνητα οχήµατα δηµόσιας χρήσης.
α) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) που έχουν ταξινο-

µηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010:
290 ευρώ.
β) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) ταξινοµούµενα για

πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και µετά, α-
ποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρα-
κα (γραµµάρια CΟ2 ανά χιλιόµετρο).
Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου του άν-

θρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχή-
µατος, ως εξής:
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ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγο-
ρίες: 300 ευρώ.
Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε τα-

ξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συµ-
βάσεις της χώρας µας µε άλλα κράτη: 100 ευρώ.
Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας

αυτοκινήτων οχηµάτων 4 ευρώ ανά ηµέρα.
Ε. Για τη δοκιµαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων ο-

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

τοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ.
Ζ. Για τα οχήµατα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή

από τα τέλη κυκλοφορίας, το ειδικό σήµα χορηγείται έ-
ναντι ποσού 5 ευρώ που αποτελεί το κόστος παραγωγής
και διάθεσής του.»

2. Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δη-

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

µόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισµού κινητήρα άνω των
1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για
πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας
που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των τελών των
αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.
Για τα πιο πάνω οχήµατα, ανεξάρτητα κυλινδρισµού κι-

νητήρα, που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα από την 1.11.2010 και µετά, τα τέλη κυκλοφορίας
προσδιορίζονται µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας
χρήσης οχήµατα.
Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνη-

τα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, που έχουν ταξινοµη-
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γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες:



θεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, α-
παλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήµατα
αυτά, που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
από την 1.11.2010 και µετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσ-
διορίζονται µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρα-
κα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης
οχήµατα.
Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ι-

διωτικής και δηµόσιας χρήσης, κυλινδρισµού κινητήρα έ-
ως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της
πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται
των τελών κυκλοφορίας.
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες

ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, κυλινδρισµού κινητήρα
άνω των 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία
της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυ-
κλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των
τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.
Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες

και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας χρή-
σης, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξι-
νόµησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών
κυκλοφορίας.

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύ-

ουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και εποµένων.
4. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται

οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήµατα
της παραγράφου 1.

5. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
οχηµάτων της παραγράφου 1, που καταβάλλεται για την
προµήθεια του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας έ-
τους 2012 και εποµένων, αποτελεί στο σύνολό του έσο-
δο του Δηµοσίου.

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

Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του 

ν. 3899/2010

1. Οι περιπτώσεις θ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄, ιζ΄ και ιη΄ του πίνα-
κα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/ 2001 (Α΄ 265)
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, αντικαθί-
στανται ως εξής:
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2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 73 του ν. 2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ΄
για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και ια΄
για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιµοποι-
ούνται ως καύσιµα θέρµανσης για τη χρονική περίοδο α-
πό την 15η Οκτωβρίου µέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε
έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε εξήντα (60) ευρώ το χιλιόλιτρο, µε
εξαίρεση το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και
το φωτιστικό πετρέλαιο που παραλαµβάνονται από τα
Νοµικά Πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου
101 παρ. 1 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151). Τα πρόσωπα αυτά,
για τη λειτουργία των κεντρικών συστηµάτων ή άλλων
µέσων θέρµανσης, θα χρησιµοποιούν πετρέλαιο εσωτε-
ρικής καύσης (DIESEL) κίνησης. Οι διατάξεις της παρ. 7
του άρθρου 19 του ν. 2753/1999 (Α΄ 249) και της παρ. 4
του άρθρου 21 του ν. 3193/2003 (Α΄ 266) δεν εφαρµόζο-
νται για τα παραπάνω Νοµικά Πρόσωπα. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.»

3. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 73 του ν. 2960/ 2001,
προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: 

«9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζονται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικα-
σία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατα-
νάλωσης του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και
ιη΄ της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
προσδιορίζονται, τα στοιχεία που διαβιβάζονται από
τους διανοµείς φυσικού αερίου στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και η συχνότητα
και ο τρόπος διαβίβασής τους.»

4. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 97 του ν. 2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το συνολικό ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις
α΄ και β΄, δεν µπορεί να είναι κατώτερο του ενενήντα
πέντε τοις εκατό (95%) του συνολικού Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης που επιβάλλεται στη σταθµισµένη µέση
τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων». 

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

«1. Στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 106
του παρόντα κώδικα, µετά από αίτησή τους, παρέχεται
πίστωση του φόρου του παρόντα κώδικα, διάρκειας τεσ-
σάρων (4) εβδοµάδων, εφόσον πρόκειται για βιοµηχανο-
ποιηµένα καπνά που προορίζονται για εµπορία και παρά-
γονται στο εσωτερικό της χώρας ή παράγονται και προ-
έρχονται από άλλα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, συµπεριλαµβανοµένων των εδαφίων των παραγρά-
φων 5 και 6 του άρθρου 54 του παρόντα κώδικα.»

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

«7. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που αναλογεί στο
φυσικό αέριο των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄, της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 73, βεβαιώνεται και εισπράττεται από
την αρµόδια αρχή, βάσει των εκδιδόµενων από τον δια-
νοµέα ή τον αναδιανοµέα φορολογικών στοιχείων επί
των οποίων προσδιορίζονται η µονάδα µέτρησης και οι
ποσότητες που παραδίδονται, το αργότερο µέχρι την ει-

κοστή (20ή) ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση
των ανωτέρω σχετικών φορολογικών στοιχείων.
Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης βεβαιώνεται και ει-

σπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγµή ο φόρος προ-
στιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) και κάθε άλλη σχετική επιβά-
ρυνση. Κατ’ εξαίρεση προκειµένου για το φυσικό αέριο ο
Φ.Π.Α. υπολογίζεται µε τον οικείο φορολογικό συντελε-
στή επί του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.» 

7. Η παρ. 5 του άρθρου 178 του ν. 2960/2001, αντικαθί-
σταται ως εξής: 

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

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

«Μέχρι 30.9.2013 ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL), καθώς και του
φωτιστικού πετρελαίου, που χρησιµοποιούνται ως καύσι-
µα θέρµανσης, εξισώνεται µε το ογδόντα τοις εκατό
(80%) του ισχύοντος τότε συντελεστή Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και
φωτιστικού πετρελαίου, αντίστοιχα, που χρησιµοποιού-
νται ως καύσιµα κινητήρων.»
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυ-

νατή η παροχή επιδόµατος θέρµανσης στους καταναλω-
τές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρµανσης. Με την
ίδια απόφαση, καθορίζονται το ύψος του επιδόµατος, τα
κριτήρια µε βάση τα οποία χορηγείται το επίδοµα, τα δι-
καιούχα πρόσωπα, η αρµόδια για τη χορήγηση αρχή, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
ρύθµισης αυτής.

9.α) Οι διατάξεις των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως τρο-
ποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
ισχύουν από 1.9.2011, ενώ οι διατάξεις των περιπτώσε-
ων θ΄, ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ της ίδιας παραγράφου ισχύουν από
27.6.2011. 
β) Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν από

την 27.6.2011. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Άρθρο 37
Ρυθµίσεις για τον περιορισµό των προσλήψεων 

στους κρατικούς φορείς 

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

«3. Ο διορισµός των επιτυχόντων σε διαδικασίες επι-
λογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων,
για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες απο-
τελεσµάτων µετά την 1.1.2009, πραγµατοποιείται στα-
διακά βάσει σειράς επιτυχίας µέχρι την 31.12.2015.»

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

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

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

«6. Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβά-
σεων µίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση µε τις
αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ έτος για τα έτη έως και το
2015.
Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις

πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έρ-
γου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυ-
ξιακών συµβολαίων και συγχρηµατοδοτούµενων, από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η
µισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ’
οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισµό.»

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

5. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δηµό-
σιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού µπο-
ρεί να ζητήσει µε αίτησή του τη µείωση των ωρών εργα-
σίας του µέχρι και 50%, µε ανάλογη µείωση των αποδο-
χών του, για χρονική διάρκεια µέχρι πέντε (5) έτη. 
Με την αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν επι-

θυµεί τη µείωση της ηµερήσιας απασχόλησης ή των ερ-
γάσιµων ηµερών.
Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγµατικής και συ-

ντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε νόµιµη συνέπεια,
υπολογίζεται µόνο ο χρόνος πραγµατικής απασχόλησης. 

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

7. Στο εξής τυχόν πλεονάζον προσωπικό των νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο πεδίο ε-
φαρµογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314)
εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης που καταρτίζονται,
χωριστά για κάθε νοµικό πρόσωπο από το Α.Σ.Ε.Π., µε
βάση αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (όπως τυπι-
κά προσόντα, εµπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία,
προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κ.λπ.). Με προεδρικό διά-
ταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, καθορίζονται τα αντικειµενικά και αξιοκρατικά
κριτήρια που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο, η
διαδικασία κατάρτισης του πίνακα και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 
Το προσωπικό που περιλαµβάνεται στους ανωτέρω πί-

νακες κατάταξης συνεχίζει να λαµβάνει για δώδεκα (12)
µήνες από το χαρακτηρισµό του ως πλεονάζοντος προ-
σωπικού αποδοχές ίσες µε το 60% του βασικού µισθού
του. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή των αποδοχών του

ανωτέρω προσωπικού διακόπτεται, εφόσον το προσωπι-
κό αυτό συνάψει οποιασδήποτε µορφής εργασιακή σχέση. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρ-

ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµι-
κών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζο-
νται ο φορέας που επιβαρύνεται µε την καταβολή των α-
ποδοχών στο προσωπικό, ο τρόπος καταβολής των απο-
δοχών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
Από τους εν λόγω πίνακες κατάταξης, το ανωτέρω

προσωπικό: 
α) µπορεί να µεταφέρεται ύστερα από αίτησή του µε

την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς του δηµόσιου τοµέα
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), εφόσον υπάρ-
χουν αιτήµατα των φορέων αυτών για πλήρωση θέσεων
τακτικού προσωπικού, σε ποσοστό 10% των ετήσιων
προσλήψεων, µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία του
προηγούµενου έτους, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010,
β) επιλέγεται ύστερα από αίτησή του κατά προτεραιό-

τητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέ-
σεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού
ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δηµόσι-
ου τοµέα,
γ) προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για

την επιλογή υποψηφίων για µερική απασχόληση, σύµ-
φωνα µε το ν. 3250/2004, εφόσον υποβάλει αίτηση,
δ) µπορεί κατ’ εξαίρεση να αποχωρήσει µε εθελουσία

έξοδο µε βάση ειδικό πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου.
8. Στο πρώτο εδάφιο µετά την περίπτωση β΄ της παρ. 4

του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 διαγράφονται από
τότε που ίσχυσε ο ν. 3839/2010 οι λέξεις «και πάντως ό-
χι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους». 

Άρθρο 38
Δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις 

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.
3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

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

2.α) Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για
την καταπολέµηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπο-
λογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτι-
κών αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών και αποζηµιώσε-
ων όλων των µισθοδοτούµενων υπαλλήλων του Δηµοσί-
ου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων α-
νεξαιρέτως των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανι-
σµών και των Ν.Π.Ι.Δ.. 
β) Καθιερώνεται ειδική εισφορά, πέραν των προβλεπο-

µένων, υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας των Δηµοσίων Υπαλ-
λήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα
τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθε-
των αµοιβών και αποζηµιώσεων όλων των δικαιούχων υ-
παλλήλων του Ταµείου. 

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

259 και 260 του ν. 3852/2010 Κεντρικών Αυτοτελών Πό-
ρων (ΚΑΠ) των Δήµων και Περιφερειών που εγγράφεται
στον Κρατικό Προϋπολογισµό δεν µπορεί να υπερβαίνει
κατ’ έτος το ποσό των πέντε δισεκατοµµυρίων διακο-
σίων εκατοµµυρίων (5.200.000.000) ευρώ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 – 2015 

Άρθρο 39
Προϋποθέσεις επιδότησης και 
οικονοµική ενίσχυση ανέργων 

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

«8. Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ηµερήσια επι-
δόµατα ανεργίας, εντός της προηγούµενης από την εκά-
στοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραε-
τίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρα-
κοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνερ-
γος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστηµα µικρότερο των
τετρακοσίων πενήντα (450) ηµερήσιων επιδοµάτων, δι-
καιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο
αριθµό ηµερήσιων επιδοµάτων, µέχρι τη συµπλήρωση
του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) η-
µερήσιων επιδοµάτων. Από 1.1.2014 τα ηµερήσια επιδό-
µατα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι
περισσότερα των τετρακοσίων (400).»

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

«5. Λόγω των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων πα-
ρέχεται κάθε χρόνο στους επιδοτούµενους ανέργους οι-
κονοµική ενίσχυση ως εξής: 
α. Για τις εορτές του Πάσχα ίση µε το µισό του µηνιαί-

ου ποσού του επιδόµατος ανεργίας, εφόσον έχουν επι-
δοτηθεί για όλο το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου
µέχρι 30ή Απριλίου. Αν οι επιδοτούµενοι έχουν συµπλη-
ρώσει διάρκεια επιδότησης µικρότερη από αυτήν που κα-
θορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονοµική ενίσχυση ίση
µε τρία ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας για κάθε µήνα επι-
δότησης. 
β. Για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση µε το ποσό

του µηνιαίου επιδόµατος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδο-
τηθεί για όλο το χρονικό διάστηµα από 1η Μαΐου µέχρι
31η Δεκεµβρίου. Αν οι επιδοτούµενοι έχουν συµπληρώ-
σει διάρκεια επιδότησης µικρότερη από αυτήν που καθο-
ρίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονοµική ενίσχυση ίση µε
τρία ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας για κάθε µήνα επιδό-
τησης.»

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

Άρθρο 40
Μετατροπή σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου

σε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου 

Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, η οποία περι-
λαµβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της µε εφαρµογή
της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς την αποζηµίωση α-
πόλυσης για τις συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου,
κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθη-
κε µε το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 3863/2010,
µετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύµβαση εργασίας αορί-
στου χρόνου κατά την καταγγελία. 

Άρθρο 41 
Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους 
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου

Το άρθρο 3 του π.δ. 180/2004, το οποίο είχε τροποποι-
ήσει το άρθρο 5 του π.δ. 81/2003, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Η χωρίς περιορισµό ανανέωση συµβάσεων εργα-
σίας ορισµένου χρόνου είναι επιτρεπτή, αν δικαιολογεί-
ται από έναν αντικειµενικό λόγο. Αντικειµενικός λόγος
υφίσταται ιδίως:
Αν δικαιολογείται από τη µορφή ή το είδος ή τη δρα-

στηριότητα του εργοδότη ή της επιχείρησης, ή από ειδι-
κούς λόγους ή ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά προ-
κύπτουν αµέσως ή εµµέσως από την οικεία σύµβαση, ό-
πως η προσωρινή αναπλήρωση µισθωτού, η εκτέλεση
εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή σώρευση
εργασίας, ή η ορισµένη διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτη-
ση µε εκπαίδευση ή κατάρτιση, ή γίνεται µε σκοπό τη δι-
ευκόλυνση µετάβασης του εργαζοµένου σε συναφή α-
πασχόληση ή γίνεται για την πραγµατοποίηση συγκεκρι-
µένου έργου ή προγράµµατος ή συνδέεται µε συγκεκρι-
µένο γεγονός, ή αναφέρεται στον τοµέα των επιχειρή-
σεων αεροπορικών µεταφορών και των επιχειρήσεων
που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αερο-
δροµίου εδάφους και πτήσης.

2. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν
την ανανέωση της σύµβασης ή σχέσης εργασίας ορισµέ-
νης χρονικής διάρκειας πρέπει να αναφέρονται στη σχε-
τική συµφωνία των µερών, η οποία συνάπτεται εγγρά-
φως, ή να προκύπτουν ευθέως από αυτήν.
Αντίγραφο της συµφωνίας αυτής πρέπει να παραδίδε-

ται στον εργαζόµενο αµελλητί µετά την έναρξη της προ-
σφοράς της εργασίας του. Ο έγγραφος τύπος της ανω-
τέρω συµφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέω-
ση της σύµβασης ή σχέσης εργασίας έχει εντελώς ευ-
καιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια µεγαλύτερη
των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών.

3. Σε περίπτωση µη συνδροµής αντικειµενικού λόγου,
όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συµβάσε-
ων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου υπερβαίνει
συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκµαίρεται ότι µε αυτές επι-
διώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επι-
χείρησης ή εκµετάλλευσης µε συνέπεια τη µετατροπή
αυτών σε συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρό-
νου. Αν στο χρονικό διάστηµα των τριών ετών ο αριθµός
των ανανεώσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του πα-
ρόντος άρθρου, διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων ερ-
γασίας υπερβαίνει τις τρεις (3) τεκµαίρεται ότι µε αυτές
επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης µε συνέπεια τη µετατρο-
πή των συµβάσεων αυτών σε συµβάσεις ή σχέσεις εργα-
σίας αορίστου χρόνου.
Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει

ο εργοδότης.
4. «Διαδοχικές» θεωρούνται οι συµβάσεις ή σχέσεις

εργασίας ορισµένου χρόνου που καταρτίζονται µεταξύ
του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόµενου, µε τους ί-
διους ή παρεµφερείς όρους εργασίας και δεν µεσολαβεί
µεταξύ τους χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των σαράντα
πέντε (45) ηµερών, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και
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οι µη εργάσιµες ηµέρες. Προκειµένου περί οµίλου επι-
χειρήσεων για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφί-
ου στην έννοια του όρου «ίδιου εργοδότη» περιλαµβά-
νονται και οι επιχειρήσεις του Οµίλου.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε
συµβάσεις ή ανανεώσεις συµβάσεων ή σχέσεις εργα-
σίας που συνάπτονται µετά τη θέση σε ισχύ του παρό-
ντος διατάγµατος.»

Άρθρο 42
Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

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

«1.α. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβα-
τικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ωρών εβδοµαδι-
αίως, επιτρέπεται για µία χρονική περίοδο (περίοδος αυ-
ξηµένης απασχόλησης) ο εργαζόµενος να απασχολείται
δύο (2) ώρες την ηµέρα επιπλέον των οκτώ (8) ωρών, υ-
πό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των σαράντα (40) (ή
του µικρότερου συµβατικού ωραρίου) ώρες εργασίας την
εβδοµάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας µιας άλ-
λης χρονικής περιόδου (περίοδος µειωµένης απασχόλη-
σης). Αντί της παραπάνω µειώσεως των ωρών εργασίας,
επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόµενο ανάλογη η-
µερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασµός µειωµένων ω-
ρών εργασίας και ηµερών αναπαύσεως. Το χρονικό διά-
στηµα των περιόδων αυξηµένης και µειωµένης απασχό-
λησης δεν υπερβαίνει συνολικά τους έξι (6) µήνες σε
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών (περίοδος αναφοράς).
β. Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την παρο-

χή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση
να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη µε
την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζοµένου να πα-
ράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγ-
γελίας της σύµβασης εργασίας του.
γ. Οι κείµενες προστατευτικές διατάξεις για το χρόνο

υποχρεωτικής ανάπαυσης των εργαζοµένων έχουν πλή-
ρη εφαρµογή και κατά την περίοδο της αυξηµένης απα-
σχόλησης. Κατά τη διευθέτηση ο µέσος όρος των ωρών
εβδοµαδιαίας εργασίας κατά την περίοδο του εξαµήνου
(περίοδος αναφοράς), στις οποίες δεν περιλαµβάνονται
οι ώρες της υπερεργασίας και των νόµιµων υπερωριών
της περιόδου µειωµένης απασχόλησης, παραµένει στις
σαράντα (40) ώρες ή, εάν εφαρµόζεται µικρότερο συµ-
βατικό ωράριο, παραµένει στον αριθµό ωρών του µικρό-
τερου αυτού ωραρίου. Οι ώρες εργασίας ανά εβδοµάδα
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις σαράντα οκτώ (48)
ώρες, κατά µέσο όρο, σε περίοδο έξι (6) µηνών, συµπερι-
λαµβανοµένων και των προαναφεροµένων ωρών υπε-
ρεργασίας και νοµίµων υπερωριών. 

2.α. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβατι-
κό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαί-
ως, επιτρέπεται, αντί της κατά την προηγούµενη παρά-
γραφο διευθέτησης, να συµφωνείται, υπό τις προϋποθέ-
σεις της παραγράφου 6, ότι µέχρι διακόσιες πενήντα έξι
(256) ώρες εργασίας από το συνολικό χρόνο απασχόλη-
σης εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους, κατανέµονται
µε αυξηµένο αριθµό ωρών σε ορισµένες χρονικές περιό-
δους, που δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις τριάντα δύο

(32) εβδοµάδες ετησίως και µε αντιστοίχως µειωµένο α-
ριθµό ωρών κατά το λοιπό διάστηµα του ηµερολογιακού
έτους.
β. Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την παρο-

χή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση
να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη µε
την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζοµένου να πα-
ράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγ-
γελίας της σύµβασης εργασίας του.
γ. Οι κείµενες προστατευτικές διατάξεις για το χρόνο

υποχρεωτικής ανάπαυσης των εργαζοµένων πρέπει να
τηρούνται και κατά την περίοδο της αυξηµένης απασχό-
λησης. Κατά τη διευθέτηση ο µέσος όρος των ωρών ε-
βδοµαδιαίας εργασίας κατά την περίοδο ενός ηµερολο-
γιακού έτους (περίοδος αναφοράς), στις οποίες δεν πε-
ριλαµβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νόµι-
µων υπερωριών της περιόδου µειωµένης απασχόλησης,
παραµένει στις σαράντα (40) ώρες ή, εάν εφαρµόζεται
µικρότερο συµβατικό ωράριο, παραµένει στον αριθµό ω-
ρών του µικρότερου αυτού ωραρίου, ενώ µε συνυπολογι-
σµό των ανωτέρω ωρών υπερεργασίας και νοµίµων υπε-
ρωριών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ
(48) ώρες. 

3. Κατά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας της προη-
γούµενης παραγράφου επιτρέπεται να χορηγείται στον
εργαζόµενο, αντί µειώσεως των ωρών εργασίας, προς α-
ντιστάθµιση των πρόσθετων ωρών που εργάσθηκε κατά
την περίοδο αυξηµένου ωραρίου, ανάλογη ηµερήσια α-
νάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη προσαύξηση της ετήσιας ά-
δειας µε αποδοχές ή συνδυασµός µειωµένων ωρών και
ηµερών αναπαύσεως ή ηµερών αδείας.

4. Η καταβαλλόµενη αµοιβή κατά το χρονικό διάστηµα
της διευθέτησης των παραγράφων 1 και 2 είναι ίση µε
την αµοιβή για εργασία σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαί-
ως, εφόσον στην επιχείρηση ισχύει εβδοµαδιαίο ωράριο
σαράντα (40) ωρών. Αν στην επιχείρηση ισχύει εβδοµα-
διαίο ωράριο µικρότερο των σαράντα (40) ωρών, η κατα-
βαλλόµενη κατά το χρονικό διάστηµα της διευθέτησης
αµοιβή είναι ίση µε την αµοιβή που προβλέπεται για το ε-
βδοµαδιαίο αυτό ωράριο.

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

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

6. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας των παραγρά-
φων 1 και 2 καθορίζεται µε επιχειρησιακές συλλογικές
συµβάσεις εργασίας ή συµφωνία του εργοδότη µε συνδι-
καλιστική οργάνωση στην επιχείρηση που αφορά τα µέ-
λη της ή συµφωνία του εργοδότη και του συµβουλίου
των εργαζοµένων ή συµφωνία του εργοδότη και ένωσης
προσώπων.
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Η ένωση προσώπων που αναφέρεται στο προηγούµε-
νο εδάφιο µπορεί να συσταθεί από το είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) τουλάχιστον των εργαζοµένων στην επιχεί-
ρηση που απασχολεί πάνω από είκοσι (20) εργαζοµέ-
νους και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εφόσον ο συνολι-
κός αριθµός των εργαζοµένων στην επιχείρηση είναι
κατ’ ανώτατο αριθµό είκοσι (20) εργαζόµενοι. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζεται η διάταξη του εδαφίου γγ΄ της παρ.
3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).

7. Με επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συµβά-
σεις εργασίας µπορεί να καθορίζεται άλλο σύστηµα δι-
ευθέτησης χρόνου εργασίας, ανάλογα µε τις ιδιαιτερό-
τητες του κλάδου ή της επιχείρησης.

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

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

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

11. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγο-
νται οι σχετικές ρυθµίσεις του ν. 2602/1998 (Α΄ 83) ή άλ-
λων ειδικών νόµων, που αποσκοπούν στην εξυγίανση
φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.»

Άρθρο 43
Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου νέων, 

ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση 
επαγγελµατικής εµπειρίας

1. Νέοι, ηλικίας από 18 έως 25 ετών, είναι δυνατόν να
συνάπτουν µε εργοδότες συµβάσεις εργασίας για την α-
πόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας, διάρκειας µέχρι 24
µήνες και µε αποδοχές µικρότερες έως είκοσι τοις εκατό
(20%) από τις προβλεπόµενες για νεοπροσλαµβανόµε-
νο, χωρίς προϋπηρεσία της ειδικότητάς τους, όπως αυτή
ορίζεται στην οικεία συλλογική σύµβαση εργασίας (οµοι-
οεπαγγελµατική, κλαδική, επιχειρησιακή ή εθνική γενι-
κή) και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, ασθενεί-
ας σε είδος και επαγγελµατικού κινδύνου του ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ, οι δε σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον εργοδότη. 

2. Για το σκοπό της προηγούµενης παραγράφου είναι
δυνατόν να συνάπτονται περισσότερες από µία συµβά-
σεις εργασίας, στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, µέσα σε διά-
στηµα 24 µηνών από τη σύναψη της πρώτης σύµβασης
απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας. Οι συµβάσεις ερ-
γασίας για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας
γνωστοποιούνται αµελλητί ή το αργότερο εντός της ε-
πόµενης της σύµβασης ηµέρας στον Οργανισµό Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) και στο Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) της έδρας του εργοδότη. 

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

4. Οι εργοδότες που συνάπτουν συµβάσεις εργασίας
της παραγράφου 1 υποχρεούνται να µην έχουν προβεί

κατά τους τελευταίους 3 µήνες πριν από τη σύναψη συµ-
βάσεων απόκτησης εργασιακής εµπειρίας σε µείωση του
προσωπικού που απασχολούν, αλλά ούτε να προβούν σε
µείωση του προσωπικού που απασχολούν κατά τη διάρ-
κεια ισχύος των συµβάσεων εργασίας της παραγράφου 1.

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

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης δύναται να καθορίζονται τυχόν όροι και
προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 44
Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις 

1. Οι συντάξεις που καταβάλλονται από το Ναυτικό Α-
ποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ), όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί
την 31.12.2010, µειώνονται από 1.1.2011 κατά ποσοστό
6%. Ποσά που σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγού-
µενου εδαφίου καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, παρακρα-
τούνται από τις συντάξεις των εποµένων µηνών, σε έξι
(6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από την
σύνταξη µηνός Σεπτεµβρίου 2011. Από 1.1.2011, οι κα-
ταβαλλόµενες συντάξεις, συµπεριλαµβανοµένων και
των βοηθηµάτων του ΝΑΤ, αναπροσαρµόζονται µόνο µε
διάταξη ειδικού νόµου, καταργουµένης, από την ίδια ως
άνω ηµεροµηνία, κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου
ή κανονιστικής πράξης, µε την οποία προβλέπεται η ανα-
προσαρµογή ή η αύξηση σύνταξης ή βοηθήµατος που κα-
ταβάλλεται από το ΝΑΤ.

2. Συνιστάται στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) Ειδικός Λογαριασµός Ανεργίας
υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµέ-
νων µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του
λογαριασµού είναι η χορήγηση βοηθήµατος σε περιπτώ-
σεις αποδεδειγµένης διακοπής του επαγγέλµατος και
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών. Από
1.8.2011 θεσπίζεται µηνιαία εισφορά ποσού ύψους δέκα
(10,00) ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισµέ-
νους – αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµενους
των Ασφαλιστικών Οργανισµών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ υπέρ του κλάδου αυτού. Η εισφορά συµβεβαιώνε-
ται και συνεισπράττεται από τα οικεία ταµεία µε τις λοι-
πές εισφορές και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ µέχρι το τέλος
του µεθεπόµενου µήνα από το µήνα που καταβάλλεται.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης µετά γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων των
αρµόδιων Οργανισµών και γνώµη του ΣΚΑ θεσπίζεται
κάθε αναγκαία ρύθµιση για την υλοποίηση του παρό-
ντος. 

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

«Από 1.1.2013 θεσπίζεται εισφορά υπέρ ΟΑΕΕ ανά
κλάδο επιχείρησης ως ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων
(τζίρου) της επιχείρησης. Το ποσοστό εισφοράς καθορί-
ζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από ειδική οικονο-
µική µελέτη του Υπουργείου Οικονοµικών και γνώµη του
ΣΚΑ.» 
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4.α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997
(Α΄ 15) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από τις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες οι πέντε
πρώτες είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες προαιρετι-
κές.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997

(Α΄15) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται στην 1η ασφαλι-

στική κατηγορία και µετατάσσονται στις επόµενες και
µέχρι τη 5η υποχρεωτική κατηγορία ανά τριετία, µε εξαί-
ρεση τη µετάταξη από την 1η στη 2η υποχρεωτική κατη-
γορία, η οποία πραγµατοποιείται µετά από πέντε έτη α-
σφάλισης.
Οι ασφαλισµένοι µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται

οποτεδήποτε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών,
µπορούν να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία
από αυτή που υπάγονται υποχρεωτικά κατά τα ανωτέρω
ή, εφόσον βρίσκονται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγο-
ρία, να επιλέξουν κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση
κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία
θα υπάγονται υποχρεωτικά, εάν δεν είχαν επιλέξει ανώ-
τερη ασφαλιστική κατηγορία.
Σε κάθε περίπτωση η µετάταξη από κατηγορία σε κα-

τηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έ-
τους από τη συµπλήρωση της ως άνω πενταετίας ή τριε-
τίας ή από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από
την υποβολή της αίτησης του ασφαλισµένου για αλλαγή
ασφαλιστικής κατηγορίας.
Ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλι-

σης δεν συνυπολογίζεται για την κατάταξη των ασφαλι-
σµένων στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Κλάδου Κύ-
ριας Ασφάλισης Αγροτών.
Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας, η µετάταξη

των ασφαλισµένων γίνεται, επιφυλασσοµένων των ορι-
ζοµένων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
στην αµέσως επόµενη ασφαλιστική κατηγορία, µη υπο-
λογιζοµένων τυχόν πλεοναζόντων ετών ασφάλισης σε
κάθε ασφαλιστική κατηγορία.»
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997, ό-

πως αντικαταστάθηκε µε την προηγούµενη υποπαράγρα-
φο, ισχύει από 1.1.2012.

5.α) Στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Δηµο-
σίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν ή θα εξέλ-
θουν της Υπηρεσίας, από 1.1.2010 και µετά, το ποσό του
εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν τα Ταµεία αυτά, σύµ-
φωνα µε τις καταστατικές τους διατάξεις, µειώνεται κα-
τά ποσοστό 10% και 15% αντίστοιχα σε όσους δεν έχει
εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοη-
θήµατος.
β) Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 3833/

2010 (Α΄40) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Το ποσό της χρηµατοδότησης που προκύπτει µετά

την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου µειώνεται κα-
τά το έτος 2011 και εφεξής για το ΤΑΠ – ΟΤΕ, κατά πε-
νήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ.» 

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

«1. Προκειµένου για µισθωτούς, το ποσό της µηνιαίας
σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας για χρόνο ασφάλι-
σης 35 ετών ή 10.500 ηµερών δεν µπορεί να υπερβαίνει,
συµπεριλαµβανοµένων των οικογενειακών επιδοµάτων,
το 80% των κατά τις οικείες διατάξεις των φορέων και
τις διατάξεις του άρθρου 50 του παρόντος µηνιαίων συ-

ντάξιµων αποδοχών, ούτε το τετραπλάσιο του κατά το έ-
τος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. αναπρο-
σαρµοσµένου µε το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των
συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων.»

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 2084/1992
(Α΄ 165), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
25 του ν. 3863/2010, τροποποιείται ως εξής:

«2. Το ποσό της σύνταξης για όσους παραµένουν στην
υπηρεσία µετά τη συµπλήρωση 35ετούς συντάξιµου
χρόνου αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε πλήρες έτος α-
σφάλισης ή 300 ηµέρες υπηρεσίας πέραν του 35ου έ-
τους έως και του 37ου και κατά 3,5% για κάθε πλήρες έ-
τος ασφάλισης ή 300 ηµέρες υπηρεσίας και πέραν του
37ου έτους µέχρι και του 40ού. Η προσαύξηση αυτή χο-
ρηγείται και πέραν του 80% των συντάξιµων αποδοχών
της προηγούµενης παραγράφου, το ποσό όµως της σύ-
νταξης δεν µπορεί να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του κα-
τά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. α-
ναπροσαρµοσµένου µε το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως
των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων. Από τις δια-
τάξεις της παραγράφου αυτής εξαιρείται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
για το οποίο έχουν εφαρµογή διατάξεις της νοµοθεσίας
του.»

8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του
ν. 2084/1992, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του α-
πό το τρίτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 3 του
ν. 3029/2002 (Α΄ 160) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το κατά τα προηγούµενα εδάφια υπολογιζόµενο πο-
σό της µηνιαίας σύνταξης δεν µπορεί να υπερβαίνει, συ-
µπεριλαµβανοµένων των προσαυξήσεων της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 30 του νόµου αυτού, το τετραπλάσιο
του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν
Α.Ε.Π. αναπροσαρµοσµένου µε το εκάστοτε ποσοστό
αυξήσεως των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων.»

9. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 32
παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), όπως δια-
µορφώθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 44
του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), εισφορές εργοδότη και εργα-
ζόµενου αυξάνονται κατά 0,50% αντιστοίχως και υπολο-
γίζονται επί των αναφερόµενων στις διατάξεις αυτές α-
ποδοχών των µισθωτών, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγω-
γής τους στην ασφάλιση. Η ισχύς της διάταξης αυτής
αρχίζει την 1.8.2011. 

10. Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έ-
ως και (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3863/
2010 (Α΄ 115), καθώς και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010
(Α΄ 120) αναπροσαρµόζονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%,
13% και 14% αντίστοιχα.

11. α) Από 1.8.2011, στους συνταξιούχους του Δηµο-
σίου, του ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(Φ.Κ.Α.) αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης που δεν έχουν συµπληρώσει το 60ό έ-
τος ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον µηνιαία εισφορά ως
εξής:

i. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 €, ποσο-
στό 6%.

ii. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 €, ποσο-
στό 8% και 

iii. Για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό
10%.
β) Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό πο-

σό της σύνταξης, όπως διαµορφώνεται µετά την παρα-
κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της
προηγούµενης παραγράφου.
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γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συ-
νταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής
σχέσης ή αποστρατεύθηκαν µε πρωτοβουλία της Υπηρε-
σίας και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που
λαµβάνουν το Εξωιδρυµατικό Επίδοµα ή το Επίδοµα Α-
πολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄
68), όπως ισχύει ή το επίδοµα ανικανότητας του άρθρου
54 του π.δ.169/2007 (Α΄ 210).
δ) Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόµε-

νο µήνα από τη συµπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας.
ε) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης µε-

τά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν µπορεί
να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 €).
στ) Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38
του ν. 3863/2010 και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010.

12. Από 1.8.2011, οι διατάξεις των παραγράφων 10 και
11 εφαρµόζονται και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ
που λαµβάνουν σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας. Κατά
τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν.
3863/2010.

13. α) Από 1.9.2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συντα-
ξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε λο-
γαριασµό µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, στο
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ),
το οποίο συστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 149 του
ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄).
Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων

φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης.
β) Η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφά-

λισης παρακρατείται µηνιαία κατά την καταβολή της σύ-
νταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής α-
σφάλισης, αρµοδιότητας όλων των Υπουργείων, καθώς
και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),
τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάµει α-
σφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υπο-
χρεωτικής ασφάλισης σε Φ.Κ.Α.. Η εισφορά υπολογίζε-
ται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως
εξής:

i. Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό
3%

ii. Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 4%
iii. Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 5%
iv. Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 6%
v. Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 7%
vi. Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 8%
vii. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό

9%
viii. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%.
γ) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης µε-

τά την παρακράτηση της εισφοράς δεν µπορεί να υπο-
λείπεται των τριακοσίων ευρώ (300 €).
δ) Εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφο-

ράς οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που
λαµβάνουν το Εξωιδρυµατικό Επίδοµα ή το Επίδοµα Α-
πολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄
68), όπως ισχύει.
ε) Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν πε-

ρισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισµό
των ποσών σύνταξης της παραγράφου (β) λαµβάνεται υ-
πόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει µεταβι-
βασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιµερίζεται ανάλογα.
στ) Τα ποσά που παρακρατούνται µε ευθύνη των φορέ-
ων αποδίδονται σε Λογαριασµό του ΑΚΑΓΕ το αργότερο
µέχρι το τέλος του επόµενου, από την παρακράτηση, µή-
να.

ζ) Η οικονοµική και λογιστική λειτουργία του Λογαρια-
σµού της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων είναι η ίδια µε
αυτή που ισχύει για το Α.Κ.Α.Γ.Ε.. Τα κεφάλαια του Λο-
γαριασµού επενδύονται στο Κοινό Κεφάλαιο Τραπέζης
Ελλάδος.
η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-

γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτω-
ση αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος του ποσού
που απαιτείται κάθε φορά για κάλυψη του ελλείµµατος
του κλάδου επικουρικής σύνταξης.
θ) Μετά την 1.1.2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς

Συνταξιούχων µεταφέρονται στο Α.Κ.Α.Γ.Ε. και αποτε-
λούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών.

14. α) Οι ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης
του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων
(Ε.Τ.Α.Α.) – Τοµέας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τοµέας Σύνταξης και Ασφά-
λισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τοµέας Ασφάλισης Νοµι-
κών (Τ.Α.Ν.) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποι-
ουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο µέχρι
31.12.1992, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τοµείς ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες, πέραν της προβλεπόµενης α-
πό γενικές ή καταστατικές διατάξεις εισφοράς ασφαλι-
σµένου, καταβάλλουν πρόσθετη µηνιαία εισφορά ύψους
δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της 1ης ασφαλιστι-
κής κατηγορίας των προεδρικών διαταγµάτων 124/1993
(Α΄ 54), 126/1993 (Α΄ 54) και 125/1993 (Α΄ 54), όπως ι-
σχύει.
β) Στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας

και ασθένειας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχο-
λούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν
πρόσθετη εισφορά ύψους 0,6%, 4% και 0,65% αντίστοι-
χα στους Τοµείς, επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής
κατηγορίας των προεδρικών διαταγµάτων 124/1993 (Α΄
54), 126/1993 (Α΄ 54) και 125/1993 (Α΄ 54), όπως ισχύει.
γ) Στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., όπως

αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 4 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), καταβάλλεται
πρόσθετη εισφορά ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του
ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ.
124/1993 (Α΄ 54), όπως ισχύει.
δ) Στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. κατα-

βάλλεται πρόσθετη εισφορά ύψους ένα τοις εκατό (1%)
επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ.
126/1993 (Α΄ 54), όπως ισχύει.

15.α) Οι ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης
του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων
(Ε.Τ.Α.Α.) – Τοµέας Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τοµέας Σύνταξης και Ασφά-
λισης Υγειονοµικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τοµέας Ασφάλισης Νοµι-
κών (Τ.Α.Ν.) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποι-
ουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο από
1.1.1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω
Τοµείς ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, κατά την πρώτη υ-
παγωγή τους στην ασφάλιση των Τοµέων κατατάσσο-
νται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, όπως αυτή
προβλέπεται από το π.δ. 124/1993 (Α΄ 54) και την υπο-
περίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), το π.δ. 126/1993 (Α΄
54) και το π.δ. 125/1993 (Α΄ 54), και µετατάσσονται στις
επόµενες κατηγορίες ανά τριετία, και πάντα την 1η του
έτους του επόµενου εκείνου στο οποίο συµπληρώθηκε η
τριετία.
β) Για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
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φου αυτής που συµπληρώνουν µέχρι 31.12.2011 τουλά-
χιστον τρία έτη ασφάλισης στους Τοµείς του κλάδου κύ-
ριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απα-
σχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), έχουν εφαρµογή τα προβλεπό-
µενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής.
γ) Τα προβλεπόµενα από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της

παραγράφου αυτής, εφαρµόζονται και στους λοιπούς
Τοµείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας
και ασθένειας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχο-
λούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), καθώς και στην Ειδική Προσαύξη-
ση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., και στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων
του Τ.Σ.Α.Υ..

16. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, µετά γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
και γνώµη του Σ.Κ.Α., ρυθµίζεται κάθε αναγκαία ρύθµιση
για την υλοποίηση των παραγράφων 14 και 15.

17. Ως ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των παραγρά-
φων 14 και 15 ορίζεται η 1.1.2012.

Άρθρο 45
Θέσπιση ετήσιου τέλους για τη λειτουργία χώρων
καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων 

διασκέδασης, µε µουσική, άνω των 300 τ.µ. 

Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 3 του ν. 3730/
2008 (Α΄ 262), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε τα άρθρα 17 παρ. 6 και 32 περ. 6 του ν. 3868 (Α΄ 129)
και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο
και στα κέντρα διασκέδασης µε ζωντανή µουσική εµβα-
δού άνω των 300 τ.µ. µπορούν να δηµιουργούνται χώροι
καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν
το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εµβαδού του κατα-
στήµατος. Για τη δηµιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλε-
ται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων (200) ευρώ ανά τε-
τραγωνικό µέτρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα-
θορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουρ-
γίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η
διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξε-
ων.» 

Άρθρο 46
Αναστολή πλειστηριασµών

1. Αναστέλλονται από την 1η Ιουλίου 2011 έως την
31η Δεκεµβρίου 2011 οι πλειστηριασµοί, οι οποίοι επι-
σπεύδονται για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσε-
ων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των διακοσίων χιλιά-
δων (200.000) ευρώ από πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρείες
παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτή-
σεων αυτών.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010,
όπως ισχύει, η φράση «µέχρι την 30ή Ιουνίου 2011» α-
ντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2011» και στο τέλος της παραγράφου προστίθεται το α-
κόλουθο εδάφιο: «Η διάταξη εφαρµόζεται για κάθε φυσι-
κό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικα-
νότητας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 47
Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος

(Ο.Δ.Ι.Ε.)

1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968
(Α΄ 256) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αµοι-
βαία στοιχήµατα µε εξαίρεση το πρόσθετο αµοιβαίο
στοίχηµα (sweepstake) της παραγράφου 3 του άρθρου 4
διανέµονται ως εξής:

α) σε αυτούς που κερδίζουν, ποσοστό επί των ακαθα-
ρίστων εισπράξεων το οποίο ορίζεται ανά είδος στοιχή-
µατος µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
«Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.».
Ακολούθως, και επί του ποσού που αποµένει µετά τη

διανοµή των υπό στοιχείο (α) κερδών του στοιχήµατος:
β) ποσοστό 25 % για έπαθλα ιπποδροµιών, και µε ανώ-

τατο όριο που θα ορίζεται κατά ποσοστό επί του συνό-
λου των ακαθάριστων εισπράξεων µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρι-
σµού κατόπιν εισηγήσεως της Ε.Ε.Ε.Π.. Επί στοιχήµατος
που αφορά αλλοδαπές ιπποδροµίες ή ιπποδροµίες που
διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, και εν γένει επί κάθε
στοιχήµατος ή παιγνίου πλην αυτών των ηµεδαπών ιππο-
δροµιών, το ποσοστό αυτό αποδίδεται απευθείας στο λο-
γαριασµό επάθλων της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος,
γ) ποσοστό 0,625% στη Φίλιππο Ένωση,
δ) ποσοστό 2,5% στα ακόλουθα ασφαλιστικά ταµεία,

που κατανέµεται αντίστοιχα ως εξής: προς τον Ο.Α.Ε.Ε.
ποσοστό 1,05%, προς το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό 0,825%
και προς το ΤΑ.Π.Ι.Τ. ποσοστό 0,625%.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Οµοίως ο Ο.Δ.Ι.Ε. για τη βελτίωση των συνθηκών
διεξαγωγής του αµοιβαίου Ιπποδροµιακού Στοιχήµατος
και τη διασφάλιση των Φιλίππων, µπορεί, µε αιτιολογη-
µένη απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου και ύστε-
ρα από έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρι-
σµού, να επιχορηγεί τους ιδιοκτήτες δροµώνων ίππων
κατά συνολικό ποσοστό µέχρι ένα τοις εκατό (1%) επί
των ακαθάριστων εισπράξεων των αµοιβαίων στοιχηµά-
των που διεξάγονται από τον Οργανισµό, εκτός από το
πρόσθετο αµοιβαίο στοίχηµα (sweepstake), για την αντι-
µετώπιση έκτακτων δαπανών συντήρησης των ίππων αυ-
τών. Η επιχορήγηση αυτή θα είναι δυνατή, εφόσον η
προηγούµενη εταιρική χρήση υπήρξε κερδοφόρα και δεν
µπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό το δέκα τοις εκατό
(10%) των κερδών αυτής. Η επιχορήγηση θα διανέµεται
µέσα στην επόµενη από την κερδοφόρα χρήση και το µι-
σό ποσό αυτής θα διανέµεται υποχρεωτικά στους προ-
πονητές, αναβάτες και σταβλίτες, µε βάση συντελεστές
που θα ορίζονται εκάστοτε µε αποφάσεις του Δ.Σ. της
Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε..»

3. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 598/
1968 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σκοπός του Οργανισµού είναι η άσκηση των ακό-
λουθων δραστηριοτήτων:

91



α) Η οργάνωση και διεξαγωγή κατ’ αποκλειστικότητα
ιπποδροµιών στη χώρα, καθώς και η διοργάνωση για λο-
γαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου αµοιβαίων σε σχέση
µε τις Ιπποδροµίες στοιχηµάτων, λαχειοφόρων ή µη, ε-
ντός και εκτός του χώρου των Ιπποδροµιών.
β) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις ιπ-

ποδροµίες και τα ιπποδροµιακά στοιχήµατα σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της διοργάνω-
σης, διεξαγωγής και εκµετάλλευσης αµοιβαίων στοιχη-
µάτων για αλλοδαπές ιπποδροµίες ή της συµµετοχής
στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκµετάλλευση αλλοδα-
πών αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών.
γ) Η µε κάθε νόµιµο τρόπο εκµετάλλευση και εµπορική

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των εγκαταστά-
σεών του.
δ) Η εγκατάσταση και εκµετάλλευση τεχνικών – ψυχα-

γωγικών ή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα στις
εγκαταστάσεις του και µέσω του δικτύου του, καθώς και
η διεξαγωγή αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών
που διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον επιτρέ-
πεται και σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τη λει-
τουργία τους.»

4.Το στοιχείο (ε) της παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν.
598/1968 αντικαθίσταται ως εξής:

«(ε) ιδρύει στην Ελληνική Επικράτεια πρακτορεία διε-
νέργειας των αµοιβαίων στοιχηµάτων και παιγνίων του.»

5. Η διάταξη του άρθρου 13 του α.ν. 598/1968 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Με κανονισµούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του Οργανισµού και εγκρίνονται µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να ρυθµίζονται: α) η
οργάνωση και λειτουργία των αµοιβαίων στοιχηµάτων
της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. και β) η σύσταση πρακτορείων στοιχη-
µάτων και παιγνίων της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. και τα της λειτουρ-
γίας αυτών.»

Άρθρο 48
Ειδικές Διατάξεις Γενικής Γραµµατείας 

Επικοινωνίας-Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης

1.α) Το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233), ό-
πως τροποποιήθηκε από το άρθρο 49 του ν. 3801/2009
(Α΄ 163) και ισχύει, και το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3021/
2002 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15
παρ. 8 του ν. 3444/2006 (Α΄ 46) και ισχύει καταργούνται. 
β) Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις

καταργούµενες µε την προηγούµενη υποπαράγραφο
διατάξεις, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος να προσκο-
µίσουν στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γενική
Γραµµατεία Ενηµέρωσης όλα τα απαραίτητα από το νό-
µο δικαιολογητικά για την καταβολή του ποσού της δη-
µόσιας επιχορήγησης. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε αε-
ροπορική µεταφορά που πραγµατοποιήθηκε µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 

2. Η παράγραφος 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995
αντικαθίσταται ως εξής:

«15α. Στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 4 του
άρθρου 68 του ν. 2065/1992, όπως ισχύει, εµπίπτουν: 
αα. οι ηµερήσιες εφηµερίδες, οι οποίες περιλαµβάνο-

νται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, 
ββ. οι εβδοµαδιαίες εφηµερίδες, οι οποίες περιλαµβά-

νονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από

την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, 
γγ. άλλες εφηµερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των

οποίων είναι µέλη της Ένωσης Δηµοσιογράφων Ιδιοκτη-
τών Περιοδικού Τύπου ή δύνανται να γίνουν µέλη της.
β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στην αρµοδιότητα

του οποίου υπάγεται η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας –
Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και του Υπουργού Οικο-
νοµικών καθορίζεται το ειδικό τιµολόγιο διακίνησης του
ηµερήσιου και περιοδικού τύπου των εκδοτών για καθε-
µία από τις παραπάνω κατηγορίες, κατ’ ανάλογη εφαρ-
µογή της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 2065/
1992, όπως αυτή ισχύει. Με την ίδια απόφαση, καθορίζε-
ται ο ανώτατος αριθµός των φύλλων κάθε έκδοσης που
δύνανται να διακινούνται ταχυδροµικά µε το µειωµένο
αυτό τιµολόγιο.
γ. Με απόφαση του Υπουργού στην αρµοδιότητα του

οποίου υπάγεται η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γε-
νική Γραµµατεία Ενηµέρωσης καθορίζονται τα απαιτού-
µενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εκδοτών στο
ειδικό τιµολόγιο, καθώς και κάθε περαιτέρω αναγκαία
λεπτοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
άρθρου.
δ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου

αρχίζει την 1η Αυγούστου 2011.»
3.α) Από τη δηµοσίευση του παρόντος ο ν. 583/1977

περί «Τηλεπικοινωνιακών απαλλαγών Τύπου», όπως ι-
σχύει, καταργείται.
β) Για τηλεφωνικούς λογαριασµούς, οι οποίοι αφορούν

σε περίοδο έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ι-
σχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 1,
2 και 3 του καταργούµενου νόµου, εφόσον προσκοµι-
στούν στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γενική
Γραµµατεία Ενηµέρωσης τα απαιτούµενα δικαιολογητι-
κά εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση των λογα-
ριασµών. 

Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ευάγ. Βενιζέλος Δ. Ρέππας 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ     

Γ. Παπακωνσταντίνου   Γ. Κουτρουµάνης

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Αν. Λοβέρδος Π. Γερουλάνος 

92



Αριθµ. 111/17/2011

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Ε-
πείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέ-

µατα σχετικά µε το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι-
ουσίας του Δηµοσίου. Ειδικότερα:

1.α. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ.» (Ταµείο). Το Ταµείο έχει αποκλειστικό
σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιω-
τικής περιουσίας του Δηµοσίου, καθώς και περιουσιακών
στοιχείων των δηµοσίων επιχειρήσεων των οποίων το
µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµε-
σα, στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
β. Ορίζεται ότι το προϊόν αξιοποίησης χρησιµοποιείται

αποκλειστικά για την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους
της χώρας.
γ. Το Ταµείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δη-

µοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της ι-
διωτικής οικονοµίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των
οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα και δεν εφαρµόζονται σε αυτό, καθώς και στις ε-
ταιρείες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ο-
λοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο, οι διατάξεις που
διέπουν εταιρείες που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δη-
µόσιο, µε εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις προτεινό-
µενες διατάξεις.
δ. Η διάρκεια του Ταµείου είναι έξι (6) έτη από την έ-

ναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου. Με αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή µπορεί να παρα-
τείνεται.                                                           (άρθρο 1)

2.α. Το µετοχικό κεφάλαιο του Ταµείου είναι τριάντα ε-
κατοµµύρια (30.000.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες
(1.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριά-
ντα χιλιάδων (30.000) ευρώ η καθεµία, αναλαµβάνεται
δε και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δηµόσιο.
Το µετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δό-

σεις. Η πρώτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλε-
ται σε µετρητά µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ι-
σχύος του υπό ψήφιση νόµου. Η δεύτερη δόση, ποσού
10.000.000 ευρώ, θα καταβληθεί σε µετρητά µέχρι την
30η Σεπτεµβρίου 2011 και η τρίτη δόση, ποσού
10.000.000 ευρώ θα καταβληθεί σε µετρητά µέχρι την
30η Δεκεµβρίου 2011.
Οι µετοχές του Ταµείου είναι αµεταβίβαστες. 
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να

αυξάνεται το µετοχικό κεφάλαιο του Ταµείου, µε την έκ-
δοση ονοµαστικών µετοχών, τις οποίες αναλαµβάνει εξ
ολοκλήρου το Ελληνικό Δηµόσιο.
γ. Από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου µε-

ταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγµα, στο
Ταµείο:
Κατά πλήρη κυριότητα, οι κινητές αξίες των εταιρειών

που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I του υπό ψήφιση
νόµου.

Η παράδοση στο Ταµείο των ανωτέρω κινητών αξιών
γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού του
Συµβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παρά-
δοσης - παραλαβής.
Τα περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα, τα δικαιώµατα

διαχείρισης και εκµετάλλευσης, τα κεκτηµένα οικονοµι-
κά συµφέροντα, τα άυλα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα
λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης υποδοµών,
που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II του υπό ψήφιση
νόµου.
Κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, τα ακίνητα

που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα III του υπό ψήφιση
νόµου.
δ. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρ-

θρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προ-
βλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 µπορεί να µετα-
βιβάζονται και να περιέρχονται στο Ταµείο, χωρίς αντάλ-
λαγµα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε
µία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των πε-
ριπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου, τα οποία
περιέρχονται στο Ταµείο, κατά πλήρη κυριότητα, νοµή
και κατοχή, από τη δηµοσίευση της απόφασης της
Δ.Ε.Α.Α. στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Τα-

µείο, διενεργείται µε βάση τις προβλέψεις του Μεσοπρό-
θεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής του άρ-
θρου 6Α του ν. 2362/1995.
ε. Εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων µπορεί να κηρύσσο-

νται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, για λόγους µείζονος σηµασίας
δηµοσίου συµφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία για την
αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταµείου ή εται-
ρείας της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολο-
κλήρου, άµεσα ή έµµεσα στο Ταµείο ή αν κρίνονται ανα-
γκαία για την πραγµατοποίηση επενδυτικού σχεδίου ει-
δικού διαδόχου του Ταµείου ή εταιρείας της οποίας το
µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµε-
σα, στο Ταµείο.
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ταµείου ή υπέρ

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

ποίου αναγνωρίστηκαν δικαστικώς εµπράγµατα δικαιώ-
µατα τρίτων, µετα τη µεταβίβαση του ακινήτου στο Τα-
µείο ή µετά την περιέλευση στο Ταµείο εταιρείας της ο-
ποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άµεσα
ή έµµεσα στο Ταµείο, η δαπάνη της αποζηµίωσης για την
αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει το Δηµόσιο.
στ. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, που

ανήκουν κατά κυριότητα στο Ταµείο ή σε εταιρεία της ο-
ποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµε-
σα ή έµµεσα στο Ταµείο, µπορεί να καταγγέλλονται µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου ή της
εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η κα-
ταγγελία επιφέρει τη λύση της µίσθωσης ή τη λήξη της
παραχώρησης δύο (2) µήνες από την επίδοσή της στο µι-
σθωτή ή σε εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνη-
το. Για την πρόωρη λύση των µισθώσεων οφείλεται απο-
ζηµίωση ίση µε τρία (3) µηνιαία µισθώµατα.
ζ. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταµείου και των εται-

ρειών των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολο-
κλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο, αξιοποιούνται
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σύµφωνα µε επιχειρησιακό πρόγραµµα (Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Αξιοποίησης - Ε.Π.Α.), το οποίο εγκρίνεται
από το Διοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από πρόταση του
Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 4.
η. Η µεταβίβαση των προαναφερόµενων περιουσιακών

στοιχείων στο Ταµείο, καθώς και η µεταγραφή της από-
φασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, απαλ-
λάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αµοιβή ή δι-
καίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συ-
µπεριλαµβανοµένου του φόρου εισοδήµατος για το κάθε
µορφής εισόδηµα που προκύπτει από τη δραστηριότητα
του Ταµείου, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του
φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δι-
καιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ.,
Ασφαλιστικών Οργανισµών ή τρίτων, δικαιωµάτων και α-
µοιβών συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµε-
λητών και αµοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυ-
λάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών.
θ. Το Ταµείο και οι εταιρείες των οποίων το µετοχικό

κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άµεσα ή έµµεσα στο Τα-
µείο, απολαµβάνουν όλων των διοικητικών, οικονοµικών,
φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονοµικού,
δικαίου προνοµίων και ατελειών του Δηµοσίου και για
την προσωρινή ρύθµιση των διαφορών που ανακύπτουν
από την αµφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων τους έ-
χουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. της
22-4/16-5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν. 1539/1938.
ι. Το τίµηµα που εισπράττει το Ταµείο από την αξιοποί-

ηση των περιουσιακών του στοιχείων, µεταφέρεται το
αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την είσπραξη
του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασµού του ν.
3049/2002, µε την ονοµασία «Ελληνικό Δηµόσιο - Λογα-
ριασµός Εσόδων - Αποκρατικοποιήσεις», αφού αφαιρε-
θούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητι-
κές δαπάνες του Ταµείου για την αξιοποίηση του περιου-
σιακού στοιχείου, και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους.
ια. Το τίµηµα που προέρχεται από την αξιοποίηση περι-

ουσιακού στοιχείου που µεταβιβάζεται στο Ταµείο από
δηµόσια επιχείρηση, καθώς και το τίµηµα που εισπράττει
εταιρεία της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ο-
λοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα στο Ταµείο, µεταφέρεται ο-
µοίως µέσα σε ένα (1) µήνα από την είσπραξή του στον
προαναφερόµενο ειδικό λογαριασµό.
ιβ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζο-

νται, ο ειδικότερος τρόπος προσδιορισµού και λογιστι-
κής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοι-
κητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίµηµα, η ειδι-
κότερη διαδικασία µεταφοράς του τιµήµατος στον ειδικό
λογαριασµό, η ειδικότερη διαδικασία και ο τρόπος µετα-
φοράς του τιµήµατος, όταν αυτό προέρχεται από αξιο-
ποίηση περιουσιακού στοιχείου δηµόσιας επιχείρησης ή
εταιρείας της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ο-
λοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο και κάθε άλλο α-
ναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των προτεινόµενων δια-
τάξεων.
ιγ. Ορίζεται ότι, έσοδα του Ταµείου είναι:
Το τίµηµα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοι-

χείων που µεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτό.
Οι τόκοι, τα µερίσµατα και οι κάθε είδους αποδόσεις

των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηµατι-
κών διαθεσίµων του.
Επιχορηγήσεις από το Δηµόσιο, ανάλογα µε το πρό-

γραµµα αξιοποίησης και τις ανάγκες του.
Έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αιτία. Τα έσοδα του Τα-

µείου διατίθενται για:
Την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους.
Την αποπληρωµή τυχόν χρεών του.
Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.
Την πληρωµή των κάθε είδους δαπανών που απαιτού-

νται για την εκπλήρωση του σκοπού του. (άρθρο 2)
3.α. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ταµείου είναι

πενταµελές και ορίζεται µε απόφαση της γενικής συνέ-
λευσης του µετόχου, για θητεία τριών (3) ετών, που µπο-
ρεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα.
β. Στο Διοικητικό Συµβούλιο διορίζονται πρόσωπα ε-

γνωσµένου κύρους, επιστηµονικής κατάρτισης και επαγ-
γελµατικής επάρκειας και αξιοπιστίας, µε υψηλό επίπεδο
τεχνογνωσίας ή µεγάλη εµπειρία στη διαχείριση, ανα-
διοργάνωση και αναδόµηση επιχειρήσεων, σε δραστη-
ριότητες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ή στην ανάπτυξη
και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
γ. Προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου και

των µελών του Δ.Σ., καθώς και του Διευθύνοντος Συµ-
βούλου.
δ. Ορίζεται ότι, τα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσί-

ου, ως µοναδικού µετόχου του Ταµείου, ασκούνται από
τον Υπουργό Οικονοµικών.
Οι αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου,

που προβλέπονται από τη νοµοθεσία περί ανωνύµων ε-
ταιρειών, ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο και ασκούνται
από τον Υπουργό Οικονοµικών.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών εγκρίνεται

το προβλεπόµενο στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 κατα-
στατικό του Ταµείου, µε το οποίο ρυθµίζονται όλα τα θέ-
µατα που προβλέπονται από την κείµενη, για τις ανώνυ-
µες εταιρείες, νοµοθεσία, που δεν ρυθµίζονται από τις
προτεινόµενες διατάξεις.
Το καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανώνυµων

Εταιρειών και µπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποι-
είται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου

και ο ετήσιος ισολογισµός και απολογισµός του κατατί-
θενται, ελεγµένοι από ορκωτούς ελεγκτές, από τον Υ-
πουργό Οικονοµικών στη Βουλή και συζητούνται στην Ε-
πιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Οι συµβάσεις αξιοποί-
ησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου µπορεί
να κυρώνονται µε νόµο.
στ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-

ζονται οι αµοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος
Συµβούλου και οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στα
υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου. Η αµοιβή του Προ-
έδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέ-
πεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010
για τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύµβουλο Ν.Π.Ι.Δ.. Οι α-
ποζηµιώσεις που καταβάλλονται στα µη εκτελεστικά µέ-
λη του Δ.Σ. του Ταµείου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν
το 1/5 των αποδοχών του Προέδρου ή του Διευθύνοντος
Συµβούλου. Οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στο τυ-
χόν εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. και στα µέλη του Συµ-
βουλίου Εµπειρογνωµόνων δεν επιτρέπεται να υπερβαί-
νουν το 1/2 των αποδοχών του Προέδρου ή του Διευθύ-
νοντος Συµβούλου. (άρθρο 3)

4.Στο Ταµείο συνιστάται επταµελές Συµβούλιο Εµπει-
ρογνωµόνων (Σ.Ε.) το οποίο ορίζεται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, για θητεία τριών
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(3) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό
διάστηµα και προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του.

(άρθρο 4)
5.Καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία αξιοποίησης

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η αποτίµηση αυτών.
(άρθρα 5-6)

6.α.Το Ταµείο προσλαµβάνει το πάσης φύσεως προσω-
πικό του, µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου ή αορίστου χρόνου, αποκλειστικά µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου. Οι συµβάσεις εργασίας του
προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας.
β. Η κάλυψη των αναγκών του Ταµείου σε προσωπικό

µπορεί να γίνεται και µε µεταφορά και ένταξη στο προ-
σωπικό του, εργαζοµένων σε εταιρείες των οποίων το
µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµε-
σα, στο Ταµείο ή των οποίων περιουσιακά στοιχεία µετα-
βιβάζονται και περιέρχονται στο Ταµείο. Η µεταφορά
πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών, ύστερα από αίτηµα του Ταµείου.
γ. Η κάλυψη των αναγκών του Ταµείου σε προσωπικό,

µπορεί να γίνεται και µε τη σύναψη συµβάσεων δανει-
σµού των υπηρεσιών µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα, για
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, που µπορεί να ανανεώ-
νεται. Οι συµβάσεις δανεισµού προσωπικού δεν λύουν
την εργασιακή σχέση µε τον αρχικό εργοδότη, ο οποίος
εξακολουθεί να ευθύνεται για την καταβολή των αποδο-
χών των εργαζοµένων και την ασφάλισή τους. Το Ταµείο
ασκεί εργοδοτική εξουσία, κατά το χρόνο που διαρκεί ο
δανεισµός, υποχρεούται δε σε καταβολή των πάσης φύ-
σεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, για εργα-
σία πέραν της συµβατικής ή νόµιµης.
δ. Επιτρέπεται η απόσπαση στο Ταµείο προσωπικού α-

πό το Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό διάστηµα
τριών (3) ετών που µπορεί να παρατείνεται µία φορά για
ίσο χρονικό διάστηµα. Η απόσπαση διενεργείται µε κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται
γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από τον
οποίο αποσπάται.
ε. Στο Ταµείο µπορεί να αποσπώνται, ύστερα από αίτη-

µά του, υπάλληλοι που υπηρετούν σε διεθνείς οργανι-
σµούς, των οποίων η Ελλάδα είναι µέλος.      (άρθρο 7)

7.α. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Τα-
µείου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας
του Ταµείου, µε τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση του
Ταµείου, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα
για την πρόσληψη στη θέση, οι πάσης φύσεως αποδοχές
του προσωπικού, ο τρόπος λειτουργίας του Συµβουλίου
Εµπειρογνωµόνων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
β. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι πάσης φύσεως

αποδοχές του προσωπικού του Ταµείου, ανάλογα µε τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του και τα καθήκοντα
που ασκεί, οι οποίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το
1/2 των αποδοχών του Προέδρου ή του Διευθύνοντος
Συµβούλου, όπως καθορίζονται σύµφωνα µε τα προανα-
φερόµενα.
Ο ειδικότερος καθορισµός των αποδοχών του προσω-

πικού γίνεται µε βάση τα ειδικότερα καθήκοντα που ανα-
τίθεται σε αυτό, µε την ατοµική σύµβαση εργασίας που
συνοµολογείται µεταξύ µισθωτού και του Ταµείου.
γ. Αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές του προ-

σωπικού που µεταφέρεται στο Ταµείο από εταιρείες, δεν
λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό των αποδοχών

τους, κατά τη συνοµολόγηση των ατοµικών συµβάσεων
εργασίας του.
δ. Με κανονισµό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Τα-

µείου και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης
µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών,
προµηθειών κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και συνα-
φών εργασιών, αγορών ακινήτων, µισθώσεων, εκµισθώ-
σεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου
ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτων. 

(άρθρο 8)
8.α. Τα καταστατικά των εταιρειών των οποίων το σύ-

νολο των µετοχών περιέρχεται άµεσα ή έµµεσα στο Τα-
µείο µπορούν να τροποποιούνται ύστερα από απόφαση
του Δ.Σ. του Ταµείου, ως προς όλες τις διατάξεις τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Διατάξεις
νόµων ή κανονιστικών αποφάσεων, µε τις οποίες ρυθµί-
ζονται θέµατα, υπαγόµενα σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/
1920 στο κανονιστικό περιεχόµενο του καταστατικού,
παύουν να ισχύουν από τη δηµοσίευση του νέου κατα-
στατικού της εταιρείας. Με την επιφύλαξη των διατάξε-
ων του κ.ν. 2190/1920, διατάξεις νόµων ή κανονιστικών
αποφάσεων, µε τις οποίες προβλέπεται η άσκηση περαι-
τέρω εποπτείας από άλλο διοικητικό όργανο επί των ε-
ταιρειών αυτών, καταργούνται από την περιέλευση στο
Ταµείο, άµεσα ή έµµεσα, του συνόλου των µετοχών
τους.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών το Ταµείο

υπεισέρχεται, αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, σε
όλα τα υφιστάµενα και µελλοντικά δικαιώµατα και υπο-
χρεώσεις του Δηµοσίου, απορρέοντα από συµβάσεις πα-
ροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν συναφθεί κατά την η-
µεροµηνία δηµοσίευσης της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α.
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τις διατάξεις
του ν. 3049/2002. Όπου στις εν λόγω συµβάσεις αναφέ-
ρεται το Δηµόσιο, νοείται από τη δηµοσίευση της απο-
φάσεως της Δ.Ε.Α.Α. το Ταµείο, οι δε υπηρεσίες που
προβλέπονται στη σύµβαση, παρέχονται εφεξής στο Τα-
µείο.
Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται µέσα σε ένα µήνα

από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, διαπι-
στώνεται η έναρξη λειτουργίας του Ταµείου.     (άρθρο 9)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέ-

µατα σχετικά µε την πολεοδοµική ωρίµανση και επενδυ-
τική ταυτότητα δηµοσίων ακινήτων και µε την αξιοποίη-
ση της Δηµόσιας Περιουσίας. Ειδικότερα:

1. Προσδιορίζονται ο σκοπός των προτεινόµενων ρυθ-
µίσεων καθώς και το πεδίο εφαρµογής αυτών.

(άρθρο 10)
2.α. Η αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων διενεργεί-

ται εντός του πλαισίου που διαγράφει η εθνική δηµοσιο-
νοµική, αναπτυξιακή και χωροταξική πολιτική και σύµφω-
να µε τους κανόνες που καθορίζονται στον υπό ψήφιση
νόµο.
β. Δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων

τα οποία εµπίπτουν στο σύνολο τους και προστασία της
φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων
19 του ν. 1650/1986 όπως ισχύει, σε πυρήνες εθνικών
δρυµών και σε διατηρητέα µνεία της φύσης.
γ. Τα δηµόσια ακίνητα που προβλέπονται στο προη-

γούµενο άρθρο και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές ε-
κτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οι-
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κισµών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων µπο-
ρούν να υπάγονται, σύµφωνα µε το γενικό προορισµό α-
νάπτυξης και αξιοποίησής τους, στις ακόλουθες γενικές
κατηγορίες χρήσεων γης: - 
Τουρισµός - αναψυχή
Επιχειρηµατικά Πάρκα
Θεµατικά πάρκα - εµπορικά κέντρα - αναψυχή
Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντι-

κές υποδοµές και λειτουργίες, όπως αεροδρόµια, ελικο-
δρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί κ.λπ.
δ. Προσδιορίζονται οι γενικοί όροι δόµησης και παρέ-

χεται η εξουσιοδότηση µε π.δ. να τροποποιείται το πε-
ριεχόµενο των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης.
ε. Με κ.υ.α. µπορεί να ορίζεται και να εξειδικεύεται το

περιεχόµενο των ειδικότερων χρήσεων γης που προβλέ-
πονται παραπάνω ανά γενική κατηγορία, το είδος και το
µέγεθος των κτιρίων και εγκαταστάσεων που µπορούν
να χωροθετούνται ανά χρήση, κ.λπ. (άρθρο 11)

3.α. Για τον καθορισµό του χωρικού προορισµού των
δηµοσίων ακινήτων καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά
Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑ-
ΔΑ).
Η έγκριση των ΕΣΧΑΔΑ γίνεται µε προεδρικά διατάγ-

µατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Οικονο-
µικών ύστερα από εισήγηση της Κεντρικού Συµβουλίου
Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας.
β. Με όµοια π.δ. µπορεί να τροποποιούνται εγκεκριµέ-

να Ρυθµιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ και άλλα σχέ-
δια χρήσεων γης, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται α-
ναγκαία για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη και την αποτε-
λεσµατική αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων.
γ. Με τα ίδια προεδρικά διατάγµατα µπορεί να τροπο-

ποιούνται εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια και σχέδια
πόλεως καθώς και πολεοδοµικές µελέτες ή/και να καθο-
ρίζονται ειδικές χρήσεις γης και ειδικοί όροι και περιορι-
σµοί δόµησης για τα εντός σχεδίου πόλεως δηµόσια ακί-
νητα, ακόµη και κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες
στην περιοχή όρους και περιορισµούς δόµησης καθώς
και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονι-
σµού, προκειµένου να αποδοθεί ο βέλτιστος πολεοδοµι-
κός-επενδυτικός προορισµός στο προς αξιοποίηση ακί-
νητο. (άρθρο 12)

4. Για τη χωροθέτηση του επενδυτικού σχεδίου αξιο-
ποίησης δηµοσίου ακινήτου εκδίδεται κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από αίτηση του
κυρίου του έργου. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται:
Οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και

εγκαταστάσεων που πρόκειται να ανεγερθούν στην έ-
κταση του εγκεκριµένου ΕΣΧΑΔΑ του δηµοσίου ακινή-
του.
Η γενική διάταξη των κτηρίων και εγκαταστάσεων .
Οι περιβαλλοντικοί όροι του επενδυτικού σχεδίου και

των συνοδών έργων εξωτερικής υποδοµής. (άρθρο 13)
5.α. Για την αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων επι-

τρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο του ακι-
νήτου ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώµατα της χρήσης
αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώµατος εκτέλεσης,
χρήσης και εκµετάλλευσης λιµενικών έργων ή επέκτα-
σης, ήδη υφιστάµενων στην περιοχή, λιµενικών εγκατα-
στάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστηµα
µέχρι πενήντα (50) χρόνια µε κ.υ.α. και µε καταβολή α-
νταλλάγµατος που προσδιορίζεται στην οικεία σύµβαση
παραχώρησης.

β. Ο κύριος του ακινήτου ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώ-
µατα, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εθνικής ανάγκης, έχει
το δικαίωµα της αποκλειστικής και µε αντάλλαγµα χρή-
σης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που του παραχω-
ρείται µε την ως άνω διαδικασία για την κατασκευή λιµε-
νικών έργων, που εκτελεί ύστερα από άδεια των αρµό-
διων αρχών. Στην περίπτωση που τα λιµενικά έργα εµπε-
ριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, µετά την ολοκλή-
ρωσή τους κινείται η διαδικασία επανακαθορισµού των
οριογραµµών αιγιαλού-παραλίας και το γήπεδο που δη-
µιουργείται καταγράφεται ως δηµόσιο κτήµα. Το εν λό-
γω δηµόσιο κτήµα, εφόσον ο κύριος του έργου το επιθυ-
µεί, µπορεί να παραχωρείται κατά χρήση ή να εκµισθώ-
νεται απευθείας σε αυτόν. Το αντάλλαγµα χρήσης ή το
µίσθωµα καθορίζονται από την αρµόδια Κτηµατική Υπη-
ρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες µισθωτικές α-
ξίες της περιοχής.
γ. Η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της

παραχωρούµενης προς τον κύριο του έργου έκτασης αι-
γιαλού, παραλίας και λιµενικών έργων επιτρέπεται κατ'
εξαίρεση, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, ε-
φόσον η χρήση αυτή επιβάλλεται για λόγους εθνικής οι-
κονοµίας ή δηµόσιας ωφέλειας και δεν παρεµποδίζεται η
οµαλή λειτουργία της επένδυσης.
δ. Τέλος ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την έκδοση

οικονοµικών αδειών για την κατασκευή των µόνιµων κτι-
ριακών εγκαταστάσεων που περιλαµβάνονται στα επεν-
δυτικά σχέδια. (άρθρα 14 και 15)

6.α. Συνιστάται, στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Πε-
ριουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, Κεντρικό Συµ-
βούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Πε-
ριουσίας, το οποίο έχει ως έργο την παρακολούθηση της
εφαρµογής της νοµοθεσίας για την αξιοποίηση της δη-
µόσιας ακίνητης περιουσίας και την παροχή εισηγήσεων
και γνωµοδοτήσεων κατά την έκδοση των επιµέρους
πράξεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου του υπό ψήφιση νόµου. Το Συµβούλιο συ-
γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών υπό
την οριζόµενη σύνθεση.
β.  Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές

των µελών. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου
παρέχεται από τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιου-
σίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Το Συµβούλιο µπορεί
να υποβοηθείται στο έργο του από εξειδικευµένους συµ-
βούλους, µετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του.
γ. Έργο του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την

Αξιοποίησης της Δηµόσιας Περιουσίας είναι κυρίως:
- Η παροχή υποστήριξης στη Γενική Γραµµατεία Δηµό-

σιας Περιουσίας για θέµατα εφαρµογής των προτεινόµε-
νων διατάξεων και των κανονιστικών και ατοµικών διοι-
κητικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση
αυτών.

- Η παροχή γνώµης ή εισήγησης προς τον Υπουργό Οι-
κονοµικών κατά την έκδοση των σχετικών πράξεων.

- Ο συντονισµός των ενεργειών των αρµοδίων υπηρε-
σιών των υπουργείων που εµπλέκονται στη διαδικασία α-
ξιοποίησης των δηµοσίων ακινήτων.

- Η παρέµβαση, εφόσον απαιτείται, µε την έκδοση ε-
γκυκλίων ή οδηγιών ή µε πρόταση νοµοθετικών παρεµ-
βάσεων προκειµένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελ-
τίωση της διαδικασίας αξιοποίησης των δηµοσίων ακινή-
των.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
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εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του Κεντρικού Συµβουλί-
ου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιου-
σίας και να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας
του.
Η σύνθεση του Συµβουλίου µπορεί να διευρύνεται µε

όµοια απόφαση και µε εκπροσώπους άλλων υπουργείων
ή δηµοσίων οργανισµών,                                   (άρθρο 16)

7.α. Θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες όλες οι τουρι-
στικές εγκαταστάσεις (κτιριακές και λιµενικές) που έ-
χουν ανεγερθεί από τον Ε.Ο.Τ. ή τρίτο για λογαριασµό
του µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 2837/2000
(3.8.2000) χωρίς την κατά νόµο άδεια. (Σήµερα περιορί-
ζονται µόνο στις κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν α-
νεγερθεί από τον Ε.Ο.Τ. µέχρι 19-7-1993).
β. Προβλέπεται ότι, τα δικαιώµατα χρήσης ή διοίκη-

σης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης επί ακινήτων που έ-
χουν περιέλθει µε οποιοδήποτε τρόπο στην εταιρεία µε
την επωνυµία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», ση-
µειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων µεταγρα-
φών των αρµοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηµατολογι-
κών Γραφείων.
γ. Η κυριότητα επί περιουσιακών στοιχείων του Ε.Ο.Τ.

δύναται να µεταβιβάζεται στην εταιρεία µε την επωνυµία
«Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» ή σε θυγατρικές
της εταιρείες, µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Η
απόφαση αυτή αποτελεί το µεταγραπτέο τίτλο, όταν α-
παιτείται µεταγραφή για την µεταβίβαση, η δε µεταγρα-
φή της στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηµατολογικά
γραφεία απαλλάσσεται από κάθε τέλος ή δικαίωµα υπέρ
του Δηµοσίου, ο.τ.α., ν.π.δ.δ. και γενικά υπέρ οποιουδή-
ποτε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου.».
δ. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της επι-

στρεπτέας αποζηµίωσης σε περίπτωση ανάκλησης συ-
ντελεσµένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
ε. Παρέχεται η δυνατότητα καταγγελίας µισθώσεων α-

κινήτων, διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας «Ελλη-
νικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», εφόσον η συνέχισή τους
είναι ασυµβίβαστη προς την τουριστική αξιοποίηση της
συνολικής έκτασης, εντός της οποίας βρίσκονται. Για
την πρόωρη λύση της µίσθωσης καταβάλλεται αποζηµίω-
ση στο µισθωτή ίση µε έξι (6) µηναία µισθώµατα.
στ. Καθορίζονται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων ακα-

θάριστων εισπράξεων των ακινήτων που ανήκουν στη δι-
οίκηση και διαχείριση της «Ε.Τ.Α. Α.Ε.» τα τέλη καθαριό-
τητας και φωτισµού της παρ. 12 του άρθρου 25 του ν.
1828/1989 που επιβάλλονται σ' αυτά.
Τα εν λόγω τέλη δεν µπορούν να είναι µικρότερα των

δύο χιλιάδων (2 000) Ευρώ και να υπερβαίνουν τις δέκα
χιλιάδες (10.000) Ευρώ ετησίως.
ζ. Προστίθεται διάταξη στο άρθρο 1 του ν.3342/2005

µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ενώπιον
συµβολαιογράφου, των θεσεων στάθµευσης των ολυ-
µπιακών εγκαταστάσεων, από τον εκάστοτε φορέα, στον
οποίο έχει ανατεθεί η διοικητική διαχείρισή τους.
η. Ορίζεται ότι, σε περίπτωση επανακαθορισµού της ο-

ριογραµµής αιγιαλού που έχει χαρακτηρισθεί Τουριστικό
Δηµόσιο Κτήµα, ο επανακαθοριζόµενος αιγιαλός χαρα-
κτηρίζεται αυτοδικαίως Τουριστικό Δηµόσιο Κτήµα και η
διοίκηση και διαχείριση του ανατίθεται στην Εταιρεία
«Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.».   (άρθρο 17)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέ-

µατα σχετικά µε το δικαίωµα επιφάνειας επί Δηµοσίων
Κτηµάτων. Ειδικότερα:

1.α. Προσδιορίζεται η έννοια των όρων που απαιτού-
νται για την εφαρµογή των διατάξεων του υπό ψήφιση
νόµου.
β. Προβλέπεται ότι κατά παρέκκλιση των άρθρων 953

και 954 του Αστικού Κώδικα, επιτρέπεται η σύσταση δι-
καιώµατος επιφανείας επί δηµοσίων κτηµάτων.
Η επιφάνεια συνιστάται για ορισµένο χρόνο µε σύµβα-

ση, γ. Προσδιορίζονται οι όροι που µπορεί να περιλαµβά-
νονται στο περιεχόµενο του δικαιώµατος επιφάνειας.

(άρθρα 18 - 20)
2.α. Ορίζεται ότι η επιφάνεια είναι µεταβιβαστή εν ζωή

ή αιτία θανάτου. Μπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ει-
σφοράς σε εταιρεία. Η µεταβίβαση γίνεται όπως και η
σύσταση της επιφανείας.
β. Επιτρέπεται η σύσταση υποθήκης, η εγγραφή προ-

σηµείωσης, καθώς και η σύσταση πραγµατικών δουλειών
επί του κτίσµατος του επιφανειούχου.
γ. Αν δεν υπάρχει αντίθετος όρος στη συµφωνία του

άρθρου 3 παράγραφος 1 αρ.3, ο επιφανειούχος υποχρε-
ούται να φέρει κατά τη διάρκεια της επιφανείας τα οποι-
ασδήποτε φύσης βάρη που έχουν σχέση µε το κτίσµα ή
και το έδαφος, επί του οποίου το κτίσµα θα οικοδοµηθεί
ή έχει οικοδοµηθεί.
δ. Προγενέστερα εµπράγµατα δικαιώµατα επί του ακι-

νήτου εξακολουθούν να βαρύνουν το ακίνητο, εκτός αν
ο δικαιούχος συναινέσει στον περιορισµό τους επί του ε-
δάφους ή του κτίσµατος.           (άρθρο 21)

4.Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την απόσβεση επι-
φάνειας, τα αποτελέσµατα της απόσβεσης του δικαιώ-
µατος, τη µίσθωση κατά τη λήξη της επιφάνειας, την
προστασία των επιφανειούχων κ.λπ.         (άρθρα 22 - 24)

5.α. Η σύσταση του δικαιώµατος επιφανείας γίνεται εί-
τε αντί ορισµένου τιµήµατος, που καταβάλλεται ολόκλη-
ρο κατά τη σύσταση ή πιστώνεται ολικά ή µερικά είτε α-
ντί καταβολής εδαφονοµίου είτε µε συνδυασµό των δύο.
Τα σχετικά µε το αντάλλαγµα ζητήµατα καθορίζονται

κατά την σύσταση της επιφανείας ή µε µεταγενέστερη
συµφωνία.
β. Για την εφαρµογή της φορολογικής εν γένει νοµο-

θεσίας το εµπραγµατοδικαίωµα της επιφανείας εξοµοιώ-
νεται µε εκείνο της επικαρπίας.                   (άρθρα 25-26)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται

φορολογικά και τελωνειακά θέµατα. Ειδικότερα:
1.α. Τροποποιείται η κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος

φυσικών προσώπων στα εξής σηµεία:
- Περιορίζεται, από τις 12.000 Ευρώ στις 8.000 Ευρώ,

το αφορολόγητο ποσό.
- Τα εισοδήµατα από τις 8.000 µέχρι τις 12.000 Ευρώ

φορολογούνται µε συντελεστή 10% και
- Εξακολουθεί να ισχύει το αφορολόγητο ποσό των

12.000 Ευρώ για νέους ηλικίας έως 30 ετών, για τους συ-
νταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και για τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες.
β. Οι εισφορές στα ασφαλιστικά Ταµεία, τα έξοδα ια-

τρικής περίθαλψης και οι δεδουλευµένοι τόκοι για στε-
γαστικά δάνεια, δεν αφαιρούνται πλέον από το εισόδηµα
του φορολογούµενου, αλλά ποσοστό 20% αυτών εκπί-
πτει από τον φόρο.
γ.  Καταργείται η έκπτωση του 20% της δαπάνης για

την αγορά µεριδίων µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων
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κεφαλαίων εσωτερικού, από το εισόδηµα του φορολο-
γουµένου.
δ. Αυξάνεται το απαιτούµενο ποσό των προσκοµιζόµε-

νων αποδείξεων, προκειµένου να δικαιωθούν οι φορολο-
γούµενοι το αφορολόγητο όριο και παράλληλα καταρ-
γείται η ωφέλεια από την προσκόµιση αποδείξεων πέραν
των απαιτουµένων.
ε. Μειώνεται, από το 20% στο 10%, το ποσοστό των δα-

πανών (ισχυουσών και νέων) που αναγνωρίζονται για µεί-
ωση του φόρου εισοδήµατος, προκειµένου για φορολο-
γουµένους µε ατοµικό εισόδηµα άνω των 40.000 ευρώ.
στ. Αυξάνονται τα ποσά των τεκµηρίων (αντικειµενι-

κές δαπάνες διαβίωσης) για τις κατοικίες, τα επιβατικά ι-
διωτικής χρήσης αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής ιδιωτι-
κής χρήσης, καθώς και των δεξαµενών κολύµβησης.
ζ. Οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις έχουν εφαρµογή α-

πό 1.1.2011 και εφεξής.
η. Αναστέλλεται, αναδροµικά από 17.12.2010 και µέ-

χρι 31.12.2013, η εφαρµογή του τεκµηρίου για την αγο-
ρά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων
ή ανέγερση οικοδοµών ή κατασκευή δεξαµενής κολύµ-
βησης, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για α' κατοικία ή όχι.
(Σήµερα το τεκµήριο δεν εφαρµόζεται µόνο για αγορά ή
ανέγερση οικοδοµής από ενήλικο για α κατοικία και εφό-
σον η επιφάνεια αυτής δεν υπερβαίνει τα 120 τ.µ. και η
αντικειµενική της αξία το ποσό των 200.000 ευρώ).

(άρθρα 27-28)
2.α. Θεσπίζεται η επιβολή ειδικής εισφοράς στα εισο-

δήµατα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων
που προέκυψαν ή θα προκύψουν κατά τη διαχειριστική
χρήση 2010-2014 και δηλώθηκαν ή θα δηλωθούν τα οικο-
νοµικά έτη 2011-2015.
β. Η ειδική εισφορά, που επιβάλλεται στο ετήσιο συνο-

λικό καθαρό ατοµικό εισόδηµα (πραγµατικό ή τεκµαρτό),
φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο του φυσικού προσώ-
που ή σχολάζουσας κληρονοµιάς, υπολογίζεται µε συ-
ντελεστή:

- 1% για εισόδηµα από 12.001 µέχρι 20.000 ευρώ επί
ολοκλήρου του ποσού.

- 2% για εισόδηµα από 20.001 µέχρι 50.000 ευρώ επί
ολοκλήρου του ποσού.

- 3% για εισόδηµα από 50.001 µέχρι 100.000 επί ολο-
κλήρου του ποσού.

- 4% για εισοδήµατα από 100.001 και άνω επί ολοκλή-
ρου του ποσού.

- Ειδικά, για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, των Προέ-
δρων της Κυβέρνησης και Βουλής, των Αντιπροέδρων
της Κυβέρνησης, των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών, των Βουλευτών, των Γενικών, και
Ειδικών Γραµµατέων κ.λπ., η ειδική εισφορά ορίζεται στο
5% επί του συνολικού καθαρού εισοδήµατος.
γ. Τίθεται ασφαλιστική δικλείδα ώστε τα εισοδήµατα

των φορολογούµενων, µετά την επιβολή της ειδικής ει-
σφοράς, να µην υπολείπονται των αντίστοιχων εισοδη-
µάτων των φορολογούµενων που εµπίπτουν σε προη-
γούµενα κλιµάκια. 
δ. Στο ετήσιο συνολικό καθαρό ατοµικό εισόδηµα, δεν

λαµβάνονται υπόψη τα ποσά της αποζηµίωσης της παρ.1
του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. (αποζηµίωση απόλυσης κ.λπ.)
και της περ. γ' της παρ.4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (εφά-
παξ παροχές και βοηθήµατα).
ε. Ορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης της ειδικής εισφο-

ράς, η µη αναστολή της βεβαίωσης και της είσπραξης
αυτής, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κ.λπ., ο τρό-

πος εξόφλησης της (σε έξι ίσες µηνιαίες δόσεις, µε ελά-
χιστο ποσό δόσης 300 ευρώ), καθώς και η έκπτωση 5%
σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κ λπ.  (άρθρο 29)

3.α Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά 5% επί της ετήσιας
αντικειµενικής δαπάνης, οικονοµικού έτους 2011 (χρήση
2010), που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή:

- Επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης άνω των
1.929 κ.ε. και πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα εντός
της τελευταίας δεκαετίας.

- Σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης συνολικού µή-
κους άνω των έξι (6) µέτρων.

- Αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεµοπτέρων και
- Δεξαµενών κολύµβησης.
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη βεβαίωση, τη µη

αναστολή είσπραξης και τον τρόπο εξόφλησης της έκτα-
κτης εισφοράς, κατά τρόπο ανάλογο µε την ειδική ει-
σφορά επί των εισοδηµάτων των φυσικών προσώπων.

(άρθρο 30)
4.Επιβάλλεται, κατ' αποκοπή, ετήσιο τέλος σε επιτη-

δευµατίες και ελεύθερους επαγγελµατίες για εισοδήµα-
τα που αποκτούν από 1.1.2011, σύµφωνα µε τους ανα-
φερόµενους όρους και προϋποθέσεις. (άρθρο 31)

5.Διευκρινίζεται ότι, συνεχίζουν να απαλλάσσονται α-
πό το φόρο εισοδήµατος οι τόκοι οµολογιακών δανείων
του δηµοσίου, στην περίπτωση που τα Ταµεία ασφάλισης
συστήνουν ενέχυρο ή συνάπτουν πράξεις (repos - re-
verse repos) επί των ανωτέρω τίτλων και εφόσον εξακο-
λουθούν να είναι δικαιούχοι των τόκων που προκύπτουν
από τους συγκεκριµένους τίτλους και µέχρι τη λήξη αυ-
τών. (άρθρο 32)

6.α. Αναπροσαρµόζεται (αναδροµικά από 1.1.2011)
η κλίµακα για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας
κάθε φυσικού προσώπου. Έτσι, φορολογούνται για πρώ-
τη φορά τα πρόσωπα µε ακίνητη περιουσία από 200.000
µέχρι 400.000 ευρώ, µε φόρο έως 400 ευρώ και παράλ-
ληλα περιουσία µεγαλύτερη των 400.000 ευρώ επιβαρύ-
νεται µε πρόσθετο φόρο έως 500 ευρώ.
β. Προβλέπεται η καταβολή του φόρου ακίνητης περι-

ουσίας των ετών 2010 και 2011 σε τρείς ίσες δόσεις.
γ. Δεν θεωρούνται, αναδροµικά από 17.12.2010, ως

δωρεές ή γονικές παροχές για την επιβολή του αντίστοι-
χου φόρου, οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηµατικών
ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή α-
νέγερση ακινήτου που εξαιρούνται από την δαπάνη από-
κτησης περιουσιακών στοιχείων του Κ.Φ.Ε. (άρθρο 33)

7.α. Μετατάσσονται, από 1.9.2011, στο συντελεστή
23% του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, από το 13% που
είναι σήµερα, τα παρακάτω προϊόντα και υπηρεσίες:

- οι χυµοί
- τα έτοιµα ροφήµατα και παρόµοια είδη διατροφής 
- τα αεριούχα νερά
- τα αρωµατισµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων

γλυκαντικών νερά (αναψυκτικά)
- η εκµετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλα-

στείων, εστιατορίων, κ.λπ.
β. Λόγω της ανωτέρω µετάταξης προϊόντων και υπη-

ρεσιών διευκρινίζεται ο συντελεστής στον οποίο υπάγο-
νται τα εδέσµατα και γεύµατα ανάλογα µε το εάν είναι
τυποποιηµένα εµπορεύσιµα είδη διατροφής ή όχι, και α-
πό ποιο φορέα παραδίδονται στον πελάτη. (άρθρο 34)

8. Αυξάνονται τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2012
καο εποµένων των αυτοκινήτων οχηµάτων ιδιωτικής και
δηµόσιας χρήσης στα αναφερόµενα κατά περίπτωση πο-
σά (µέση αύξηση 10% περίπου). (άρθρο 35)
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9.α. Αναπροσαρµόζεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης
(ν. 2960/2001) ως ακολούθως:

- Στο πετρέλαιο εξωτερικής καύσης από τα 19 στα 38
Ευρώ / 1.000 χιλιόγραµµα.

- Στα υγραέρια που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κινη-
τήρα από τα 125 στα 200 Ευρώ / 1.000 χιλιόγραµµα.

- Στα υγραέρια και το µεθάνιο που χρησιµοποιούνται
ως καύσιµα θέρµανσης και για άλλες χρήσεις (εκτός από
καύσιµα κινητήρων ή για εµπορική, βιοτεχνική ή βιοµη-
χανική χρήση) από τα 13 στα 60 Ευρώ / 1.000 χιλιόγραµ-
µα.

- Στα υγραέρια και το µεθάνιο που προορίζονται για
βιοµηχανική, βιοτεχνική και εµπορική χρήση σε κινητή-
ρες από τα 41 στα 120 Ευρώ / 1.000 χιλιόγραµµα.

- Στο φυσικό αέριο που χρησιµοποιείται ως καύσιµο
θέρµανσης, καθώς και για άλλες χρήσεις, πλην αυτού
που χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων, από το 0 στα
1,5 Ευρώ / Gigajoule.
β. Αυξάνεται, από τα 21 στα 60 Ευρώ / χιλιόλιτρο, ο ει-

δικός φόρος στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και στο
φωτιστικό πετρέλαιο που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα
θέρµανσης κατά τη χειµερινή περίοδο (15 Οκτωβρίου -
30 Απριλίου).
γ. Καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης

του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο.
δ. Το συνολικό ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

(πάγιος και αναλογικός φόρος) που επιβάλλεται στα τσι-
γάρα και στα εξοµοιούµενα µε αυτά προϊόντα, δεν µπο-
ρεί να υπολείπεται του 95%, από το 75% που ισχύει, του
συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί
στη σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης αυτών.
Μειώνεται, από τις 8 στις 4 εβδοµάδες, η διάρκεια πί-

στωσης του Ε.Φ.Κ. για βιοµηχανοποιηµένα καπνά που
προορίζονται για εµπορία και παράγονται στην ηµεδαπή
ή σε κράτος µέλος της Ε.Ε. κ.λπ.
ε. Προβλέπεται ότι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του

πετρελαίου κατανάλωσης εσωτερικής καύσης και του
φωτιστικού πετρελαίου, που χρησιµοποιούνται ως καύσι-
µα θέρµανσης, θα ανέλθει µέχρι 30.9.2013 στο 80% του
εκάστοτε ισχύοντος για τα ίδια προϊόντα, όταν αυτά
χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κινητήρων.
Παράλληλα, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουρ-

γό Οικονοµικών να χορηγεί, µε απόφασή του, επίδοµα
θέρµανσης στους καταναλωτές πετρελαίου εσωτερικής
καύσης. (άρθρο 36)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται θέ-

µατα σχετικά µε την εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Ειδικότερα:

1.α Ρυθµίζεται ο χρόνος πρόσληψης των επιτυχόντων
σε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π.
β. Ειδικά για το έτος 2011 ο λόγος των νέων προσλή-

ψεων, σε σχέση µε τις αποχωρήσεις στους φορείς του
δηµόσιου τοµέα ορίζεται στο 1:10, ενώ από 1.1.2012 έ-
ως 31.12.2015 ο λόγος ορίζεται στο 1:5 (ο λόγος του 1:5
ισχύει σήµερα για προσλήψεις από 1.1.2011 µέχρι
31.12.2013).
γ. Προβλέπεται ότι, οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπι-

κού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου για το έτος
2011 περιορίζονται κατά 50% (αντί 15% που ισχύει), σε
σχέση µε τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.
δ. Διευρύνεται η διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών

των υπαλλήλων, που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώ-
δικα (ν. 3528/2007), από δύο σε πέντε έτη.
ε. Θεσπίζεται η δυνατότητα στο τακτικό προσωπικό

του δηµοσίου, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. να ζητήσει, µε αίτησή
του, τη µείωση των ωρών απασχόλησης, µέχρι το 50%,
µε ανάλογη µείωση των αποδοχών και για διάρκεια µέ-
χρι πέντε έτη.
στ. Αντιµετωπίζονται θέµατα που αφορούν στο πλεο-

νάζον προσωπικό των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Ορ-
γανισµών (ν. 3429/2005).        (άρθρο 37)

2.α. Ορίζεται ότι, οι ώρες απογευµατινής υπερωριακής
εργασίας των υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες
µηνιαίως ανά υπάλληλο (αντί 40 ωρών που ισχύει).
β. Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την

καταπολέµηση της ανεργίας που υπολογίζεται σε 2% ε-
πί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών και
αποζηµιώσεων όλων των µισθοδοτούµενων υπαλλήλων
του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλή-
λων όλων ανεξαιρέτως των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισµών και των Ν.Π.Ι.Δ.
γ. Καθιερώνεται, επίσης, ειδική εισφορά, πέραν των

προβλεπόµενων υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ που υπολογίζεται σε
ποσοστό 1%, επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθε-
των αµοιβών και αποζηµιώσεων, όλων των δικαιούχων υ-
παλλήλων του Ταµείου.
δ. Τέλος, ορίζεται ότι, το συνολικό ποσό των προβλε-

πόµενων στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 Κε-
ντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) των Δήµων και Περι-
φερειών που εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισµό
δεν µπορεί να υπερβαίνει κατ' έτος το ποσό των
5.200.000.000 ευρώ.                                       (άρθρο 38)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας των Υπουργείων

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή του Μεσοπρό-
θεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 -
2015. Συγκεκριµένα:

1.α. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
1545/1985, που αναφέρονται στη διάρκεια επιδότησης
ασφαλισµένου ανέργου και ορίζεται ότι, σε κάθε περί-
πτωση τα ηµερήσια επιδόµατα δεν µπορούν να υπερβαί-
νουν τα τετρακόσια πενήντα (450), εντός της προηγού-
µενης από την έναρξη της επιδότησης τετραετίας.
β. Για την καταβολή ολόκληρου του ποσού οικονοµι-

κής ενίσχυσης στους άνεργους, λόγω εορτών Πάσχα-
Χριστουγέννων, πρέπει να επιδοτούνται για όλο το χρο-
νικό διάστηµα από 1.1 µέχρι 30.4 (Πάσχα) και από 1.5 µέ-
χρι 31.12 (Χριστούγεννα).
Σήµερα απαιτούνται η συµπλήρωση επιδότησης τριών

µηνών από 1.1 - 30.4 για την καταβολή ενίσχυσης λόγω
Πάσχα και τεσσάρων µηνών από 1.5- 31.12 για την κατα-
βολή ενίσχυσης λόγω Χριστουγέννων, γ. Ορίζεται ότι, οι
παραπάνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται από 1.1.2013.

(άρθρο 39)
2. Προβλέπεται η αυτοδίκαιη µετατροπή σύµβασης ερ-

γασίας ορισµένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, σε περί-
πτωση πρόωρης καταγγελίας, εάν στη σύµβαση υπάρχει
ο όρος για την εφαρµογή της νοµοθεσίας συµβάσεων
εργασίας αορίστου χρόνου για την λύση της.

(άρθρο 40)
3. Επανακαθορίζεται η χρονική διάρκεια των διαδοχι-

κών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου
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[πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη από δύο
(2) που είναι σήµερα] και υπό την οριζόµενη προϋπόθε-
ση, προκειµένου να τεκµηριωθεί ότι µε αυτές επιδιώκε-
ται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρη-
σης ή εκµετάλλευσης, για τη µετατροπή τους σε συµβά-
σεις εργασίας αορίστου χρόνου.
Ορίζεται επίσης ότι, εάν στο νεοκαθοριζόµενο χρονικό

διάστηµα ο αριθµός των ανανεώσεων των διαδοχικών
συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρείς (3)
τεκµαίρεται ότι µε αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων
και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή της εκµετάλλευ-
σης µε συνέπεια τη µετατροπή τους σε συµβάσεις ή σχέ-
σεις εργασίας αορίστου χρόνου. (άρθρο 41)

4.α. Αυξάνεται, από τέσσερις (4) σε έξι (6) µήνες, το
χρονικό διάστηµα των περιόδων αυξηµένης και µειωµέ-
νης απασχόλησης (διευθέτηση χρόνου εργασίας) για
τον εργαζόµενο µέσα σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
Β.  Επεκτείνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων που ε-

φαρµόζουν συµβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα
(40) ώρες εβδοµαδιαίως και όχι µόνο σε εκείνες που εµ-
φανίζουν σώρευση εργασίας, η δυνατότητα διευθέτησης
του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων, από το συνολι-
κό χρόνο απασχόλησής τους εντός ενός (1) ηµερολογια-
κού έτους.
γ. Επανακαθορίζεται: αα) ο τρόπος υπολογισµού της

υπερωριακής αποζηµίωσης των εργαζοµένων οι οποίοι
θα απασχοληθούν καθ' υπέρβαση του συµφωνηθέντος,
µε τον εργοδότη, µειωµένου εβδοµαδιαίου ωραρίου, κα-
τά την περίοδο της µειωµένης απασχόλησης,
ββ)ο αριθµός των εργαζοµένων οι οποίοι δύναται να

συστήσουν ένωση προσώπων, για τη διεξαγωγή δια-
πραγµάτευσης µε την εργοδοσία, προκειµένου να διευ-
θετηθούν θέµατα του χρόνου εργασίας τους (25% του-
λάχιστον των εργαζοµένων στην επιχείρηση που απα-
σχολεί πάνω από 20 εργαζόµενους και 15% των εργαζο-
µένων στην επιχείρηση που απασχολεί κατ' ανώτατο α-
ριθµό 20 εργαζόµενους, αντί 5 τουλάχιστον εργαζόµε-
νους σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 20
εργαζόµενους, που ισχύει σήµερα), 

(άρθρο 42)
5.α. Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων ερ-

γασίας νέων, ηλικίας από 18 έως 25 ετών, µε εργοδότες
για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας, διάρκειας
µέχρι 24 µήνες και µε αποδοχές µικρότερες έως είκοσι
τοις εκατό (20%) από τις προβλεπόµενες για νεοπρο-
σλαµβανόµενο, χωρίς προϋπηρεσία της ειδικότητάς
τους, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία συλλογική σύµβα-
ση εργασίας και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης,
ασθενείας σε είδος και επαγγελµατικού κινδύνου του Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ οι δε σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδί-
δονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον εργοδότη.
β. Για τον προαναφερόµενο σκοπό είναι δυνατόν να

συνάπτονται περισσότερες από µία συµβάσεις εργασίας,
στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, µέσα σε διάστηµα 24 µηνών
από τη σύναψη της πρώτης σύµβασης απόκτησης επαγ-
γελµατικής εµπειρίας.
γ. Οι νέοι που συνάπτουν τις παραπάνω συµβάσεις ερ-

γασίας προσλαµβάνονται πλέον του υφιστάµενου προ-
σωπικού που οι εργοδότες απασχολούν.
δ. Ορίζονται οι περιορισµοί που διέπουν τους εργοδό-

τες που απασχολούν νέους µε το αναφερόµενο καθε-
στώς, έναντι των υπολοίπων εργαζοµένων της επιχείρη-
σής τους, κ.λπ. (άρθρο 43)

6.α. Μειώνονται, αναδροµικά από 1.1.2011, κατά 6% οι

συντάξεις και τα βοηθήµατα του Ναυτικού Αποµαχικού
Ταµείου (Ν.Α.Τ.). Για τη µείωση λαµβάνονται υπόψη τα
ποσά συντάξεων και βοηθηµάτων που είχαν διαµορφω-
θεί την 31.12.2010.
Προβλέπεται, επίσης, η κατάργηση κάθε γενικής ή ει-

δικής διάταξης που παρέχει τη δυνατότητα αναπροσαρ-
µογής ή αύξησης των συντάξεων ή βοηθηµάτων του
Ν.Α.Τ. και ορίζεται ότι, από 1.1.2011 και εντεύθεν η ανα-
προσαρµογή τους θα γίνεται µε διάταξη ειδικού προς
τούτο νόµου.
β. Συνιστάται στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατι-

κού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) Ειδικός Λογαριασµός Ανεργίας
υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµέ-
νων µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του
λογαριασµού είναι η χορήγηση βοηθήµατος σε περιπτώ-
σεις αποδεδειγµένης διακοπής του επαγγέλµατος και
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών.
Από 1.8.2011 θεσπίζεται µηνιαία εισφορά ποσού ύ-

ψους δέκα (10) ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφα-
λισµένους - αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµε-
νους των ασφαλιστικών Οργανισµών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, Ε-
ΤΑΠ MME υπέρ του κλάδου αυτού. Η εισφορά συνβεβαι-
ώνεται και συνεισπράττεται από τα οικεία ταµεία µε τις
λοιπές εισφορές και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ µέχρι το τέ-
λος του µεθεπόµενου µήνα από τον µήνα που καταβάλ-
λεται.
γ. Θεσπίζεται από 1.1.2013 εισφορά υπέρ ΟΑΕΕ ανά

κλάδο επιχείρησης ως ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων
(τζίρου) της επιχείρησης. Το ποσοστό εισφοράς καθορί-
ζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από ειδική οικονο-
µική µελέτη.
δ. Τροποποιείται και συµπληρώνεται, από 1.1.2012, το

άρθρο 4 του ν. 2458/1997, όπως ισχύει, στα εξής κατά
βάση σηµεία:
Επανακαθορίζεται ο τρόπος κατάταξης των ασφαλι-

σµένων αγροτών ανά ασφαλιστική κατηγορία.
Ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλι-

σης δεν συνυπολογίζεται για την κατάταξη των ασφαλι-
σµένων στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Κλάδου Κύ-
ριας Ασφάλισης Αγροτών.
Επίσης ορίζεται ότι, από τις υφιστάµενες επτά ασφα-

λιστικές κατηγορίες στις οποίες δύναται να καταταγούν
οι ασφαλισµένοι αγρότες, οι πέντε πρώτες είναι υποχρε-
ωτικές και οι υπόλοιπες προαιρετικές.
ε. Στους ασφαλισµένους του Ταµείου Πρόνοιας Δηµο-

σίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) και του Κλάδου Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν ή θα εξέλ-
θουν της υπηρεσίας, από 1.1.2010 και µετά, το ποσό του
εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν τα Ταµεία µειώνεται
κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) αντίστοιχα, σε όσους δεν έχει εκδοθεί η
σχετική απόφαση χορήγησής του.
στ. Περιορίζεται κατά 50.000.000 Ευρώ το ποσό της ε-

τήσιας χρηµατοδότησης του Δηµοσίου προς το ΤΑΠ-Ο-
ΤΕ.
ζ. Επανακαθορίζεται το ανώτατο ύψος του ποσού της

µηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας για νέους
και παλαιούς ασφαλισµένους (πριν και µετά την
1.1.1993).
η. Τίθεται ανώτατο όριο στο ποσό της καταβαλλόµε-

νης σύνταξης, για όσους παραµένουν στην υπηρεσία µε-
τά τη συµπλήρωση 35ετούς συντάξιµου χρόνου.
θ. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 32
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παρ.1 εδαφ. α' του ν.δ. 2961/1954, όπως ισχύει, εισφο-
ρές εργοδότη και εργαζόµενου, οι οποίες αποτελούν πό-
ρο του Ο.Α.Ε.Δ. αυξάνονται κατά 0,5% αντιστοίχως και
υπολογίζονται επί των αναφερόµενων στις διατάξεις αυ-
τές αποδοχών των µισθωτών, ανεξαρτήτως χρόνου υπα-
γωγής τους στην ασφάλιση, ανερχόµενες εφεξής σε
3,17% και 1,83% αντίστοιχα, από 2,67% και 1,33% που ι-
σχύει.
ι. Αναπροσαρµόζεται, από 1.8.2011, το ποσοστό της

µηνιαίας παρακράτησης επί των συντάξεων κύριας α-
σφάλισης των συνταξιούχων του Δηµοσίου, NAT και των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) των περιπτώσεων
(β) έως και (η) της παρ.2 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010
για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων σε 6%, 7%,
9%, 10%, 12%, 13% και 14%, από 4%, 5%, 6%, 7%, 8%,
9% και 10% αντίστοιχα που ισχύει.
ια. Παρακρατείται, από 1.8.2011, στους συνταξιού-

χους του Δηµοσίου, του NAT και των ΦΚΑ, αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που
δεν έχουν συµπληρώσει το 60° έτος ηλικίας, επιπλέον
µηνιαία εισφορά ως εξής:

Για συντάξεις από 1.700,01 Ευρώ έως 2.300,00 Ευ-
ρώ, ποσοστό 6%.
Για συντάξεις από 2.300,01 Ευρώ έως 2.900,00 Ευρώ,

ποσοστό 8% και Για συντάξεις από 2.900,01 Ευρώ και ά-
νω, ποσοστό 10%.
Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό

της σύνταξης, όπως διαµορφώνεται µετά την παρακρά-
τηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της
προηγούµενης παραγράφου.
Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συ-

νταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής
σχέσης ή αποστρατεύθηκαν µε πρωτοβουλία της Υπηρε-
σίας και οι συνταξιούχοι, λόγω αναπηρίας ή γήρατος,
που λαµβάνουν το Εξωιδρυµατικό Επίδοµα ή το Επίδοµα
Απολύτου Αναπηρίας ή το Επίδοµα ανικανότητας.
Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόµενο

µήνα από τη συµπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας.
ιβ. Από 1.8.2011, οι διατάξεις των αναφερόµενων πε-

ριπτώσεων εφαρµόζονται και στους συνταξιούχους του
ΕΤΑΤ που λαµβάνουν σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας.
ιγ. Από 1.9.2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξι-

ούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε λο-
γαριασµό µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, στο
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων
φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης.
Η εν λόγω Ειδική Εισφορά παρακρατείται µηνιαία κατά

την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φο-
ρέων επικουρικής ασφάλισης, αρµοδιότητας όλων των
Υπουργείων, καθώς και των νοµικών προσώπων ιδιωτι-
κού δικαίου (ν.π.ι.δ.), τα οποία χορηγούν επικουρικές συ-
ντάξεις. Η εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της
σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:
Για συντάξεις από 300,01 Ευρώ έως 350,00 Ευρώ, πο-

σοστό 3%
Για συντάξεις από 350,01 Ευρώ έως 400,00 Ευρώ, πο-

σοστό 4%
Για συντάξεις από 400,01 Ευρώ έως 450,00 Ευρώ, πο-

σοστό 5%
Για συντάξεις από 450,01 Ευρώ έως 500,00 Ευρώ, πο-

σοστό 6%
Για συντάξεις από 500,01 Ευρώ έως 550,00 Ευρώ, πο-

σοστό 7%

Για συντάξεις από 550,01 Ευρώ έως 600,00 Ευρώ, πο-
σοστό 8%
Για συντάξεις από 600,01 Ευρώ έως 650,00 Ευρώ, πο-

σοστό 9%
Για συντάξεις από 650,01 Ευρώ και άνω, ποσοστό

10%.
Παράλληλα διευκρινίζεται ότι:
Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης µετά

την παρακράτηση της εισφοράς δεν µπορεί να υπολείπε-
ται των τριακοσίων (300) Ευρώ.
Εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς

οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβά-
νουν το Εξωιδρυµατικό Επίδοµα ή το Επίδοµα Απολύτου
Αναπηρίας.
Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισ-

σότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισµό των
ποσών σύνταξης λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό
της σύνταξης που έχει µεταβιβασθεί και το παρακρατη-
θέν ποσό επιµερίζεται ανάλογα.
Τα κεφάλαια του Λογαριασµού επενδύονται στο Κοινό

Κεφάλαιο Τραπέζης Ελλάδος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργα-

σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση
αρµοδίου Υπουργού, καθορίζεται το ύψος του ποσού
που απαιτείται κάθε φορά για κάλυψη του ελλείµµατος
του κλάδου επικουρικής σύνταξης.
Μετά την 1.1.2015 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγ-

γύης Συνταξιούχων µεταφέρονται στο Α.Κ.Α.Γ.Ε. και α-
ποτελούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλλη-
λεγγύης Γενεών.
ιδ.αα)Οι παλαιοί ασφαλισµένοι στους τοµείς κύριας α-

σφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολου-
µένων (ΤΣΜΕΔΕ - ΤΣΑΥ - TAN), που ασφαλίζονται σ' αυ-
τούς µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία, κα-
ταβάλλουν πρόσθετη µηνιαία εισφορά 2% επί του ποσού
της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.
ββ)Στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας

και ασθένειας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχο-
λούµενων (ΕΤΑΑ), τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν
πρόσθετη εισφορά ύψους 0,6%, 4% και 0,65% αντίστοι-
χα στους Τοµείς, επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής
κατηγορίας.
γγ)Στην Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ, καταβάλλε-

ται πρόσθετη εισφορά ύψους 2% επί του ποσού της 1ης
ασφαλιστικής κατηγορίας.
δδ)Στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ κατα-

βάλλεται πρόσθετη εισφορά ύψους 1% επί του ποσού
της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.
ιε. Οι νέοι ασφαλισµένοι (δηλαδή πρωτοασφαλισµένοι

µετά την 1.1.1993) στους τοµείς κύριας ασφάλισης του
ΕΤΑΑ, που ασφαλίζονται σε αυτούς µε την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελµατία, κατατάσσονται στην 1η α-
σφαλιστική κατηγορία και µετατάσσονται στις επόµενες
ανά τριετία.
Το ίδιο ισχύει και για τους τοµείς των κλάδων επικου-

ρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας, καθώς και
στην ειδική προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και στον κλάδο
µονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ.
Ορίζεται ότι, οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων ιδ και ιε ε-

φαρµόζονται από 1.1.2012. (άρθρο 44)
7. Θεσπίζεται αντικαπνιστικό τέλος σε βάρος των ανα-

φερόµενων καταστηµάτων. (άρθρο 45)
8.α. Αναστέλλονται από την 1.7.2011 έως την

31.12.2011 οι πλειστηριασµοί, οι οποίοι επισπεύδονται
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για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων που δεν υ-
περβαίνουν το ποσό των 200.000 Ευρώ από πιστωτικά ι-
δρύµατα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκ-
δοχείς των απαιτήσεων αυτών.
β. Παρατείνεται έως 31.12.2011 (λήγει στις 30.6.2011)

η απαγόρευση πλειστηριασµών των ακινήτων της παρ. 2
του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 (κύριες ή µοναδικές κα-
τοικίες των οφειλετών υπό τις οριζόµενες προϋποθέ-
σεις). Η απαγόρευση αυτή εφαρµόζεται για κάθε φυσικό
πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανό-
τητας. (άρθρο 46)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
1. Τροποποιούνται-συµπληρώνονται διατάξεις του α.ν.

598/1968, όπως ισχύει, αναφορικά µε την οργάνωση και
λειτουργία του ΟΔΙΕ Α.Ε. Ειδικότερα: α. Επανακαθορίζε-
ται το ποσοστό κατανοµής των ακαθάριστων εισπράξε-
ων από κάθε είδους ιπποδροµιακό στοίχηµα, µε εξαίρε-
ση το πρόσθετο αµοιβαίο στοίχηµα (sweepstake), µεταξύ
των φορέων. Συγκεκριµένα διανέµεται ποσοστό επί των
ακαθάριστων εισπράξεων, το οποίο θα ορίζεται ανά εί-
δος στοιχήµατος, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβου-
λίου του ΟΔΙΕ Α.Ε. σε αυτούς που κερδίζουν (σήµερα το
ποσοστό αυτό ορίζεται ρητά σε 80%).
Από το ποσό που αποµένει διανέµεται περαιτέρω:

αα)ποσοστό 25% για έπαθλα ιπποδροµιών και µε ανώτα-
το όριο που θα ορίζεται κατά ποσοστό επί του συνόλου
των ακαθαρίστων εισπράξεων µε κ.υ.α. (σήµερα το πο-
σοστό αυτό ανέρχεται σε 5% επί του συνόλου των ακα-
θάριστων εισπράξεων). Στο λογαριασµό επάθλων της Φι-
λίππου Ενώσεως Ελλάδος αποδίδεται απευθείας ποσο-
στό επί στοιχήµατος που αφορά αλλοδαπές ιπποδροµίες
ή ιπποδροµίες που διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα
και εν γένει επί κάθε στοιχήµατος ή παιγνίου, πλην αυ-
τών των ηµεδαπών ιπποδροµιών,
ββ)ποσοστό 0,625% στη Φίλιππο Ένωση Ελλάδος (σή-

µερα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 0,125% επί του συ-
νόλου των ακαθάριστων εισπράξεων),
γγ) ποσοστό 2,5% στα ακόλουθα ασφαλιστικά ταµεία,

κατανεµόµενο αντίστοιχα ως εξής: προς τον Οργανισµό
Απασχόλησης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
ποσοστό 1,05%, προς το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Α-
σφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) ποσοστό 0,825% και
προς το Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Ιδιωτικού Τοµέα
(Τ.Α.Π.Ι.Τ.) ποσοστό 0,625% [σήµερα ποσοστό 0,50% επί
των ακαθάριστων εισπράξεων κατανέµεται αποκλειστικά
στο πρώην Ταµείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Ιπποδροµιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) νυν Τ.Α.Π.Ι.Τ.].
Συµπερασµατικά, µε τις νέες ρυθµίσεις απαλείφεται από
τους συµµετέχοντες στη διανοµή, το Ελληνικό Δηµόσιο,
στο οποίο µέχρι σήµερα αποδίδεται ποσοστό 1,5% επί
των αποδιδόµενων στους κερδίζοντες ακαθάριστων ει-
σπράξεων.
β. Ορίζεται ότι, η προβλεπόµενη επιχορήγηση του Ο-

ΔΙΕ προς τους ιδιοκτήτες δροµώνων ίππων (παρ.2 άρ-
θρου 5 α.ν. 598/1968) θα είναι δυνατή υπό την προϋπό-
θεση ότι η προηγούµενη εταιρική χρήση του Οργανισµού
υπήρξε κερδοφόρα και σε καµία περίπτωση δεν θα υπερ-
βαίνει κατά ποσοστό 10% τα κέρδη της.
γ. Διευρύνεται ο σκοπός λειτουργίας του ΟΔΙΕ Α.Ε. µε

την υπαγωγή µεταξύ άλλων σ' αυτόν της εγκατάστασης
και εκµετάλλευσης τεχνικών - ψυχαγωγικών ή τυχερών
παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα στις εγκαταστάσεις του
και µέσω του δικτύου του, καθώς και διεξαγωγής αµοι-

βαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών που διενεργούνται
µε ηλεκτρονικά µέσα, κ.λπ.
δ. Προβλέπεται ότι, τα πρακτορεία που δύναται να ι-

δρύει ο ΟΔΙΕ Α.Ε. για την εκπλήρωση των σκοπών του
στην ελληνική επικράτεια είναι πρακτορεία και διενέρ-
γειας παιγνίων του, αντί αποκλειστικά στοιχηµάτων που
ισχύει σήµερα.
ε. Ορίζεται ότι, µε τους κανονισµούς που καταρτίζο-

νται από το Δ.Σ. της ΟΔΙΕ Α.Ε. και εγκρίνονται από τον
αρµόδιο Υπουργό, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη σύ-
σταση και λειτουργία και των παιγνίων του, πέραν των
στοιχηµάτων κ.λπ. (άρθρο 47)

2.α. Καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του υπό
ψήφιση νόµου, οι διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 2Θ
του ν. 2644/1998 και του άρθρου 10 του ν. 3021/2002, ό-
πως ισχύουν αναφορικά µε την επιχορήγηση από τον
κρατικό προϋπολογισµό της διακίνησης των ηµερήσιων
και εβδοµαδιαίων εφηµερίδων πανελλήνιας κυκλοφο-
ρίας στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας.
β. Επαναπροσδιορίζεται, από 1.8.2011, ο έντυπος ηµε-

ρήσιος και εβδοµαδιαίος τύπος, που δύναται να διακινεί-
ται ταχυδροµικά µε το προβλεπόµενο µειωµένο τιµολό-
γιο.
Με κ.υ.α. καθορίζεται και το ειδικό τιµολόγιο διακίνη-

σης του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου των εκδοτών,
για καθεµία από τις οριζόµενες κατηγορίες, κ.λπ.
γ. Καταργείται ο ν. 583/1977, όπως ισχύει, σχετικά µε

το καθεστώς των τελών τηλεπικοινωνιακών ανταποκρί-
σεων που διέπει τους ιδιοκτήτες εφηµερίδων.

(άρθρο 48)
Από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου προ-

καλούνται τα εξής οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 30.000.000 Ευρώ από την α-

νάληψη και κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου του «Τα-
µείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
Α.Ε.».                                                   (άρθρο 2 παρ.1)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή αποζηµίω-
σης για αναγκαστική απαλλοτρίωση σε περίπτωση που η
απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του οποίου α-
ναγνωρίστηκαν δικαστικώς εµπράγµατα δικαιώµατα τρί-
των, µετά τη µεταβίβαση του ακινήτου στο Ταµείο κ.λπ.

(άρθρο 2 παρ.8)
3. Δαπάνη από την επιχορήγηση του Ταµείου, από το

Δηµόσιο,                                               (άρθρο 2 παρ.16)
4. Ετήσια αύξηση εσόδων 4.941.210.000 Ευρώ περί-

που, η οποία αναλύεται ως εξής:
1.350.000.000 Ευρώ, από την τροποποίηση της κλίµα-

κας φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων και ι-
δίως από τον περιορισµό του αφορολογήτου ποσού από
τις 12.000 στις 8.000 Ευρώ.                (άρθρο 27 παρ.2)

380.000.000 Ευρώ, από την τροποποίηση του Κ.Φ.Ε.,
αναφορικά µε τον τρόπο έκπτωσης των δαπανών για ει-
σφορές στα ασφαλιστικά ταµεία, για ιατρική περίθαλψη
και δεδουλευµένους τόκους, την κατάργηση της έκπτω-
σης για αγορά µεριδίων µετοχικών και µεικτών αµοιβαί-
ων κεφαλαίων εσωτερικού που διακρατούνται για 3 έτη,
καθώς και τη µείωση του ποσοστού της έκπτωσης των
δαπανών για εισοδήµατα άνω των 40.000 Ευρώ. 

(άρθρο 27 παρ.4 και 6)
612.000.000 Ευρώ, από την αύξηση των απαιτούµενων

αποδείξεων για κάλυψη του αφορολογήτου, καθώς και
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από την κατάργηση της ωφέλειας στην περίπτωση προ-
σκόµισης επιπλέον αποδείξεων των απαιτουµένων, 

(άρθρο 27 παρ.3)
220.000.000 Ευρώ, από την αύξηση των αντικειµενι-

κών δαπανών διαβίωσης (κατοικιών, αυτοκινήτων, σκα-
φών και δεξαµενών κολύµβησης),    (άρθρο 28 παρ. 1-5)

400.000.000 Ευρώ, από την επιβολή κατ' αποκοπή ετή-
σιου τέλους σε επιτηδευµατίες και ελεύθερους επαγ-
γελµατίες. Για το έτος 2011 το ποσό περιορίζεται στα
300.000.000 Ευρώ.                                         (άρθρο 31)

164.000.000 Ευρώ, από την αύξηση της φορολόγησης
της ακίνητης περιουσίας. Ειδικά για το έτος 2011 η αύ-
ξηση εκτιµάται στο διπλάσιο (320.000.000) λόγω της α-
ναδροµικότητας,                                (άρθρο 33 παρ. 1-3)

1.000.000.000 Ευρώ, από τη µετάταξη προϊόντων και
υπηρεσιών στον ανώτερο συντελεστή Φ.Π.Α., η οποία
για το τρέχον έτος (2011) περιορίζεται στο ποσό των
300.000.000 Ευρώ.                                      (άρθρο 34)

100.000.000 Ευρώ, από την αύξηση των τελών κυκλο-
φορίας,                                                            (άρθρο 35)

375.210.000 Ευρώ, από την αναπροσαρµογή των συ-
ντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των ενερ-
γειακών προϊόντων,                                         (άρθρο 36)

300.000.000 Ευρώ, από την αναπροσαρµογή του ελά-
χιστου ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα τσι-
γάρα, (άρθρο 36)

40.000.000 Ευρώ, από τη θέσπιση του αντικαπνιστικού
τέλους, (άρθρο 45)

5.Ετήσια αύξηση εσόδων 1.380.000.000 Ευρώ, για κα-
θένα από τα έτη 2011-2015, από την επιβολή ειδικής ει-
σφοράς στα εισοδήµατα άνω των 12.000 Ευρώ των φυ-
σικών προσώπων, (άρθρο 29 παρ. 1 και 3)

6.Από 1.10.2013 και µετά, ετήσια αύξηση εσόδων
1.100.000.000 Ευρώ περίπου, από την αναπροσαρµογή
του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτε-
ρικής καύσης, που χρησιµοποιείται ως καύσιµο θέρµαν-
σης, στο 80% του αντίστοιχου που χρησιµοποιείται ως
καύσιµο κινητήρων.
Η ανωτέρω αύξηση περιορίζεται στην περίπτωση πα-

ροχής επιδόµατος θέρµανσης. Το ακριβές αποτέλεσµα
εξαρτάται από το περιεχόµενο της προβλεπόµενης υ-
πουργικής απόφασης, (άρθρο 36 παρ. 8)

7.Εφάπαξ αύξηση εσόδων ποσού 150.000.000 Ευρώ
περίπου, από την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα ποσά
της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτουν α-
πό τις δηλώσεις οικονοµικού έτους 2011 για αυτοκίνητα,
σκάφη, αεροσκάφη κ.λπ., καθώς και δεξαµενές κολύµβη-
σης, (άρθρο 30)

8.Αύξηση εσόδων για τα επόµενα τρία έτη από την α-
ναµενόµενη τόνωση της οικοδοµικής δραστηριότητας,
λόγω της αναστολής εφαρµογής του τεκµηρίου απόκτη-
σης κατοικιών, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να εκτιµη-
θεί εκ των προτέρων, (άρθρο 28 παρ.6)

9.Αύξηση εσόδων από : α) την είσπραξη ανταλλάγµα-
τος στην περίπτωση παραχώρησης δηµόσιων ακινήτων
για χρήση, καθώς και παραχώρησης δικαιώµατος εκτέλε-
σης, χρήσης και εκµετάλλευσης λιµενικών έργων, (άρ-
θρο 14 παρ.1) και β) την εισαγωγή νέων παιγνίων από
τον ΟΔΙΕ Α.Ε. (άρθρο 47 παρ. 3, 4 και 5)

10.Ετήσια απώλεια εσόδων, από τη µη: α) επιβολή φό-
ρου για δωρεές ή γονικές παροχές χρηµατικών ποσών
που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερ-
ση ακινήτων, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να προσδιο-
ρισθεί γιατί εξαρτάται από τον αριθµό των µεταβιβάσεων

(άρθρο 33 παρ.4) και
β) καταβολή ποσοστού 1,5% επί του ποσοστού των α-

ποδιδόµενων στους κερδίζοντες ακαθάριστων εισπράξε-
ων υπέρ του Δηµοσίου, το ύψος της οποίας εξαρτάται α-
πό τον κύκλο εργασιών του ΟΔΙΕ Α.Ε. Εκτιµάται, πά-
ντως, ότι ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 Ευρώ περί-
που,                                                      (άρθρο 47 παρ. 1)

11.Απώλεια εσόδων, από την απαλλαγή από κάθε φό-
ρο, τέλος, εισφορά κ.λπ., της µεταβίβασης, περιουσια-
κών στοιχείων στο Ταµείο, (άρθρο 2 παρ.11)

12.Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων του δηµοσίου από
την απαλλαγή από κάθε τέλος ή δικαίωµα σε περίπτωση
µεταγραφής στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηµατολο-
γικά γραφεία της µεταβίβασης της κυριότητας επί περι-
ουσιακών στοιχείων του Ε.Ο.Τ. στην εταιρεία Ε.Τ.Α. Α.Ε.

(άρθρο 17 παρ.3)
13.Επιβράδυνση δαπάνης από τον χρονικό προγραµ-

µατισµό των προσλήψεων των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ.
(άρθρο 37 παρ.1)

14.Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από τη µείωση του
αριθµού των συµβασιούχων, η οποία για το έτος 2011 ε-
κτιµάται στο ποσό των 245.000.000 Ευρώ, µε αυξητική
τάση µέχρι το έτος 2015 που θα διαµορφωθεί στο ύψος
των 350.000.000 Ευρώ. (άρθρο 37 παρ.3)

15.Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ποσού 90.000.000
Ευρώ περίπου, αναλυόµενη ως εξής:
α. 50.000.000 ευρώ, από τον περιορισµό της χρηµατο-

δότησης του ΤΑΠ- ΟΤΕ (άρθρο 44 παρ. 5) και
β. 40.000.000 ευρώ, από την κατάργηση της επιχορή-

γησης για τη διακίνηση των ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων
εφηµερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στο εσωτερικό
και εξωτερικό της χώρας, (άρθρο 48 παρ. 1)

16.Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από:
α. τον επανακαθορισµό του εντύπου ηµερήσιου και ε-

βδοµαδιαίου τύπου που δύναται να διακινείται µε µειω-
µένο τιµολόγιο, (άρθρο 48 παρ. 2)
β. την κατάργηση των ρυθµίσεων που προβλέπουν την

ανάληψη από το Δηµόσιο της δαπάνης, που προκαλείται
σε βάρος του ΟΤΕ, από τις κάθε είδους εκπτώσεις που
διέπουν τις τηλεπικοινωνιακές ανταποκρίσεις των ιδιο-
κτητών εφηµερίδων, (άρθρο 48 παρ. 3)

17.Ενδεχόµενη ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από τη
δυνατότητα παροχής άδειας άνευ αποδοχών µέχρι πέ-
ντε έτη, καθώς και από την απασχόληση µε µειωµένο ω-
ράριο εργασίας. Το ύψος της εξοικονόµησης δεν µπορεί
να προσδιορισθεί, γιατί εξαρτάται από πραγµατικά γεγο-
νότα, (άρθρο 37 παρ.4 και 5) Εκτιµάται, πάντως, στο πο-
σό των 75.000.000 Ευρώ, για το τρέχον έτος µε ανοδική
τάση µέχρι το 2014 που θα διαµορφωθεί στο ύψος των
415.000.000 Ευρώ.

18.Ενδεχόµενη αύξηση περιουσίας του Δηµοσίου
στην περίπτωση που τα λιµενικά έργα εµπεριέχουν πρό-
σχωση θαλάσσιου χώρου και το δηµιουργηθέν γήπεδο
καταγράφεται ως δηµόσιο κτήµα, (άρθρο 14 παρ.2)

II. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών των ΟΤΑ, των ΝΠΔΑ και των Φορέων του Δη-
µόσιου Τοµέα
Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, από τον περιορισµό

του ανωτάτου ορίου ωρών υπερωριακής απασχόλησης
και τον περιορισµό των προσλήψεων. Το ύψος της εξοι-
κονόµησης εκτιµάται στο ποσό των 200.000.000 Ευρώ
περίπου, (άρθρα 37 παρ. 2 και 38 παρ. 1)
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III. Επί του προϋπολογισµού του QAEE (ν.π.δ.δ. επιχο-
ρηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια αύξηση των εσόδων του, από τη: α) θέσπιση ει-

σφοράς υπέρ του Οργανισµού ανά κλάδο επιχείρησης,
(άρθρο 44 παρ. 3) το ύψος της οποίας δεν µπορεί να
προσδιορισθεί διότι εξαρτάται από πραγµατικά γεγονό-
τα (ειδική οικονοµική µελέτη κ.λπ.) και
β) ανακατανοµή του ποσοστού επί των εισπράξεων

που αποµένουν µετά την διανοµή των κερδών, από κάθε
είδους ιπποδροµιακό στοίχηµα, µη συµπεριλαµβανοµέ-
νου του sweepstake. To ύψος της αύξησης εκ της αιτίας
αυτής δεν µπορεί να εκτιµηθεί διότι εξαρτάται από πραγ-
µατικά γεγονότα (κύκλο εργασιών ΟΔΙΕ Α.Ε. κ.λπ.). 

(άρθρο 47 παρ. 1)

IV. Επί του προϋπολογισµού του Ν.Α.Τ. (ν.π.δ.δ. επιχο-
ρηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης 100.000.000 Ευρώ πε-

ρίπου, από τον περιορισµό κατά 6% των καταβαλλόµε-
νων συντάξεων και βοηθηµάτων από 1.1.2011. (άρθρο 44
παρ. 1)

V. Επί του προϋπολογισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.π.δ.δ. ε-
πιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια ενδεχόµενη αύξηση των εσόδων του από την

καταβολή εισφορών, λόγω ένταξης στον εν λόγω φορέα
και νέων ηλικίας από 18 έως 25 ετών, οι οποίοι δύναται
να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργο-
δότες, συνάπτοντα σύµβαση απόκτησης εργασιακής ε-
µπειρίας διάρκειας µέχρι 24 µηνών, (άρθρο 43 παρ.1)
Το ύψος της αύξησης αυτής εξαρτάται από πραγµατι-

κά γεγονότα (αριθµό ασφαλισµένων κ.λπ.).

VI.Επί του προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.Α. (ν.π.δ.δ. επι-
χορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1.Ετήσια αύξηση εσόδων ποσού 860.000.000 Ευρώ πε-
ρίπου, η οποία αναλύεται σε:

455.000.000 Ευρώ, από την εισφορά 2% επί των συνο-
λικών αποδοχών των υπαλλήλων του Δηµοσίου, των Ο-
ΤΑ και των ΝΠΔΔ. (άρθρο 38 παρ. 2)

100.000.000 Ευρώ, από καταβολή µηνιαίας εισφοράς
ποσού ύψους δέκα (10) Ευρώ από τους ασφαλισµένους -
αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουµένους των α-
σφαλιστικών οργανισµών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
(άρθρο 42 παρ.1) Η αύξηση από την αιτία αυτή για το
τρέχον οικονοµικό έτος αναµένεται να ανέλθει στο ποσό
των 55.000.000 Ευρώ.

305.000.000 Ευρώ, από την αύξηση κατά 0,5% της ει-
σφοράς υπέρ ανεργίας, εργοδότη και εργαζόµενου, (άρ-
θρο 42 παρ. 8) Η αύξηση αυτή για το έτος 2011 εκτιµάται
ότι θα ανέλθει στο ποσό των 120.000.000 Ευρώ.

2.Ετήσια εξοικονόµηση από την αυστηροποίηση των
όρων για την:
α) επιδότηση των ασφαλισµένων ανέργων και
β) καταβολή των οικονοµικών ενισχύσεων, λόγω εορ-

τών Χριστουγέννων και Πάσχα, (άρθρο 39) Το ύψος της
εξοικονόµησης αυτής δεν µπορεί να προσδιοριστεί διότι
εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.

VII. Επί του προϋπολογισµού των Ασφαλιστικών Φορέ-
ων Kοινωνικής Ασφάλισης (ν.π.δ.δ. επιγορηγούµενα από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από τον επανακαθορι-

σµό του ανώτατου ποσού :

α) της µηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας
στους ασφαλισµένους των οικείων φορέων και
β) της καταβαλλόµενης σύνταξης για όσους παραµέ-

νουν στην υπηρεσία µετά τη συµπλήρωση 35ετους συ-
ντάξιµου χρόνου, (άρθρο 44 παρ. 6, 7 και 8) Η εξοικονό-
µηση αυτή για το έτος 2011 εκτιµάται στο ποσό των
20.000.000 Ευρώ περίπου.

VIII. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Γ.Α. (ν.π.δ.δ. επι-
γορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
Ετήσια αύξηση των εσόδων του ποσού 20.000.000 Ευ-

ρώ περίπου, από τον επανακαθορισµό του τρόπου κατά-
ταξης των ασφαλισµένων αγροτών ανά ασφαλιστική κα-
τηγορία, (άρθρο 44 παρ. 4)

VIX. Επί του προϋπολογισµού της Ε.Τ.Α. Α.Ε. (ν.π.ι.δ.
επιγορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή αποζηµίωσης

ίσης µε έξι (6) µισθώµατα στον µισθωτή σε περίπτωση
καταγγελίας µισθώσεων ακινήτων εφόσον διαπιστωθεί
ότι η συνέχισή τους είναι ασυµβίβαστη προς την τουρι-
στική αξιοποίηση της συνολικής έκτασης εντός της οποί-
ας βρίσκονται, (άρθρο 17 παρ.7)

Χ. Επί του προϋπολογισµού του ΕΤΑΑ (ν.π.δ.δ. µη επι-
γορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια αύξηση των εσόδων του ποσού των

150.000.000 Ευρώ, από την επιβολή πρόσθετης µηνιαίας
εισφοράς στους τοµείς κύριας ασφάλισης, ασθένειας και
πρόνοιας των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ. κ.λπ. 

(άρθρο 44 παρ. 14 και 15)

XI. Επί του προϋπολογισµού του ΕΤΕΑΜ (ν.π.δ.δ. µη ε-
πιγορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια αύξηση των εσόδων του, από την ανακατανοµή

του ποσοστού επί των εισπράξεων που αποµένουν µετά
την διανοµή των κερδών, από κάθε είδους ιπποδροµιακό
στοίχηµα, µη συµπεριλαµβανοµένου του sweepstake. Το
ύψος της αύξησης εκ της αιτίας αυτής δεν µπορεί να ε-
κτιµηθεί διότι εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (κύ-
κλο εργασιών ΟΔΙΕ Α.Ε. κ.λπ.). (άρθρο 47 παρ. 1)

XII. Επί του προϋπολογισµού του ΤΑΠΙΤ (ν.π.δ.δ. µη ε-
πιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια απώλεια των εσόδων του, από τη µεταβολή

του τρόπου απόδοσης ποσοστού, αντί επί των εισπράξε-
ων που αποµένουν µετά την διανοµή των κερδών από
κάθε είδους ιπποδροµιακό στοίχηµα, µη συµπεριλαµβα-
νοµένου του sweepstake, στο ΤΑΠΙΤ. Το ύψος της απώ-
λειας εκ της αιτίας αυτής δεν µπορεί να εκτιµηθεί διότι
εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (κύκλο εργασιών
ΟΔΙΕ Α.Ε.). (άρθρο 47 παρ. 1)

XIII. Επί του προϋπολογισµού του ΟΑΙΕ Α.Ε. (ν.π.ι.δ. µη
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια αύξηση των εσόδων του, από την διεύρυνση

του σκοπού λειτουργίας του (εκµετάλλευση της ακίνη-
της περιουσίας και των εγκαταστάσεών του, εγκατάστα-
ση τεχνικών παιγνίων κ.λπ.). (άρθρο 47 παρ. 3, 4 και 5)

XIV. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Πρόνοιας
Δηµοσίων Υπάλληλων και του ΤΑΥΤΕΚΩ
Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ποσού 350.000.000 Ευ-

ρώ περίπου από την καταβολή µειωµένου εφάπαξ βοη-
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θήµατος ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων
Υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ. και του Κλάδου Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ. (άρθρο 44 παρ. 5)
Η ανωτέρω εξοικονόµηση για το τρέχον οικονοµικό έ-

τος αναµένεται να διαµορφωθεί στα 200.000.000 Ευρώ
περίπου.

XV. Επί του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)
Ετήσια αύξηση εσόδων ποσού 426.000.000 Ευρώ περί-

που η οποία αναλύεται σε:
40.000.000 Ευρώ περίπου, από τη συµµετοχή του (4%)

στα αυξηµένα έσοδα Φ.Π.Α. και η οποία για το τρέχον έ-
τος (2011) περιορίζεται στο ποσό των 12.000.000 Ευρώ.

(άρθρο 34)
110.000.000 Ευρώ, από την αναπροσαρµογή, από

1.8.2011, των ποσοστών της µηνιαίας παρακράτησης επί
των συντάξεων κύριας σύνταξης των συνταξιούχων του
Δηµοσίου, NAT και ΦΚΑ για Εισφορά Αλληλεγγύης Συ-
νταξιούχων, (άρθρο 44 παρ. 10 και 12) Η αύξηση αυτή
για το τρέχον οικονοµικό έτος εκτιµάται στο ποσό των
55.000.000 Ευρώ.

176.000.000 Ευρώ, από την παρακράτηση, από
1.8.2011, µηνιαίας εισφοράς στους συνταξιούχους του
Δηµοσίου, του NAT και των ΦΚΑ που λαµβάνουν σύντα-
ξη άνω των 1.700 Ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώ-
σει το 60° έτος της ηλικίας τους. (άρθρο 44 παρ. 11) Η
αύξηση αυτή για το τρέχον οικονοµικό έτος εκτιµάται
στο ποσό των 88.000.000 Ευρώ.

- 100.000.000 Ευρώ από τη θέσπιση Ειδικής Εισφοράς
Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης η οποία παρακρα-
τείται από τις επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων
των φορέων επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας όλων
των Υπουργείων, καθώς και των ν.π.ι.δ. (άρθρο 44 παρ.
13) Η αύξηση αυτή για το τρέχον οικονοµικό έτος ανα-
µένεται να διαµορφωθεί στα 50.000.000 Ευρώ.

XVI. Επί του προϋπολογισµού του «Ταµείου Αξιοποίη-
σης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.»

1.Ετήσια δαπάνη για τα λειτουργικά έξοδα (ενοίκια,
καθαριότητα, ύδρευση, φωτισµός, αναλώσιµα κ.λπ.), το
ύψος της οποίας δεν µπορεί να προσδιοριστεί, (άρθρο 1)

2.Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αµοιβής στον
Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κα-
θώς από την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του Δ.Σ.
το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από την έκδοση της
σχετικής υπουργικής απόφασης, (άρθρο 3 παρ. 12)

3.Ετήσια δαπάνη από τη µισθοδοσία του πάσης φύσε-
ως προσωπικού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την
έκδοση των αποφάσεων του Δ.Σ. (σύσταση θέσεων και
ύψος µηνιαίων αποδοχών), (άρθρο 8 παρ.1 και 2)

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011

Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Με-
σοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012 - 2015»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα εξής οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 30.000.000 Ευρώ από την α-

νάληψη και κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου του «Τα-
µείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
Α.Ε.». (άρθρο 2 παρ.1)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή αποζηµίω-
σης για αναγκαστική απαλλοτρίωση σε περίπτωση που η
απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του οποίου α-
ναγνωρίστηκαν δικαστικώς εµπράγµατα δικαιώµατα τρί-
των, µετά τη µεταβίβαση του ακινήτου στο Ταµείο κ.λπ.

(άρθρο 2 παρ.8)
3. Δαπάνη από την επιχορήγηση του Ταµείου Αξιοποί-

ησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε., από το
Δηµόσιο, (άρθρο 2 παρ.16)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πι-

στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
4. Ετήσια απώλεια εσόδων, από τη µη: α) επιβολή φό-

ρου για δωρεές ή γονικές παροχές χρηµατικών ποσών
που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερ-
ση ακινήτων, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να προσδιο-
ρισθεί γιατί εξαρτάται από τον αριθµό των µεταβιβάσεων
(άρθρο 33 παρ.4) και
β) καταβολή ποσοστού 1,5% επί του ποσοστού των α-

ποδιδόµενων στους κερδίζοντες ακαθάριστων εισπράξε-
ων υπέρ του Δηµοσίου, το ύψος της οποίας εξαρτάται α-
πό τον κύκλο εργασιών του ΟΔΙΕ Α.Ε. Εκτιµάται, πά-
ντως, ότι ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 ΕΥΡΩ περί-
που, (άρθρο 47 παρ. 1)

5. Απώλεια εσόδων, από την απαλλαγή από κάθε φό-
ρο, τέλος, εισφορά κ.λπ., της µεταβίβασης, περιουσια-
κών στοιχείων στο Ταµείο, (άρθρο 2 παρ.11)

6. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων του δηµοσίου από την
απαλλαγή από κάθε τέλος ή δικαίωµα σε περίπτωση µε-
ταγραφής στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηµατολογικά
γραφεία της µεταβίβασης της κυριότητας επί περιουσια-
κών στοιχείων του Ε.Ο.Τ. στην εταιρεία Ε.Τ.Α. Α.Ε.

(άρθρο 17 παρ.3)
Η ανωτέρω απώλειες θα αναπληρωθούν από την αύξη-

ση των εσόδων που θα επέλθει από άλλες διατάξεις του
υπό ψήφιση νόµου.

II. Επί του προϋπολογισµού της Ε.Τ.Α. Α.Ε. (ν.π.ι.δ. ε-
πιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή αποζηµίωσης

ίσης µε έξι (6) µισθώµατα στον µισθωτή σε περίπτωση
καταγγελίας µισθώσεων ακινήτων εφόσον διαπιστωθεί
ότι η συνέχιση τους είναι ασυµβίβαστη προς την τουρι-
στική αξιοποίηση της συνολικής έκτασης εντός της οποί-
ας βρίσκονται, (άρθρο 17 παρ.7)
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Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από πιστώσεις
του προϋπολογισµού της εταιρείας.

III.Επί του προϋπολογισµού του ΤΑΠΙΤ (ν.π.δ.δ. µη επι-
γορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια απώλεια των εσόδων του, από τη µεταβολή

του τρόπου απόδοσης ποσοστού, αντί επί των εισπράξε-
ων που αποµένουν µετά την διανοµή των κερδών από
κάθε είδους ιπποδροµιακό στοίχηµα, µη συµπεριλαµβα-
νοµένου του sweepstake, στο ΤΑΠΙΤ. Το ύψος της απώ-
λειας εκ της αιτίας αυτής δεν µπορεί να εκτιµηθεί διότι
εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (κύκλο εργασιών
ΟΔΙΕ Α.Ε.). (άρθρο 47 παρ. 1)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές

εσόδων του Ταµείου.

IV. Επί του προϋπολογισµού του «Ταµείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.»

1.Ετήσια δαπάνη για τα λειτουργικά έξοδα (ενοίκια,
καθαριότητα, ύδρευση, φωτισµός, αναλώσιµα κ.λπ.), το
ύψος της οποίας δεν µπορεί να προσδιοριστεί, (άρθρο 1)

2. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αµοιβής στον
Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου κα-
θώς από την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του Δ.Σ.
το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από την έκδοση της
σχετικής υπουργικής απόφασης, (άρθρο 3 παρ. 12)

3. Ετήσια δαπάνη από τη µισθοδοσία του πάσης φύσε-
ως προσωπικού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την
έκδοση των αποφάσεων του Δ.Σ. (σύσταση θέσεων και
ύψος µηνιαίων αποδοχών), (άρθρο 8 παρ.1 και 2)

4. Εφάπαξ δαπάνη για τον εξοπλισµό της νέας εταιρεί-
ας, (άρθρο 1)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πι-

στώσεις του προϋπολογισµού του Ταµείου.

Αθήνα 27 Ιουνίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος
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