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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 90
18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4146
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 7 και 9
του ν. 3894/2010 (Α΄204) και του άρθρου 9
του ν. 3851/2010 (Α΄85)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204)
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4072/2012 (Α΄86) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος νόμου, νοούνται οι παραγω−
γικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτι−
κά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική
εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας
από την οικονομική κρίση. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις
αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέ−
κταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση
υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων:
α. στη βιομηχανία, β. στην ενέργεια, γ. στον τουρισμό,
δ. στις μεταφορές και επικοινωνίες, ε. στην παροχή
υπηρεσιών υγείας, στ. στη διαχείριση απορριμμάτων,
ζ. σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, η. στον
τομέα εκπαίδευσης, θ. στον τομέα του πολιτισμού,
ι. στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση αγροδι−
ατροφικών προϊόντων και ια. στην παροχή υπηρεσιών,
εν γένει, του τριτογενούς τομέα, εφόσον πληρούν μία
τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α. το
συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό
εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα
επένδυσης ή Β. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι
πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ,
για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη
οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις ή τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ για επενδύ−

σεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του
ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA που έχει
συσταθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/2010
(Β΄1388) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά
ισχύει, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 1
παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 της ανωτέρω από−
φασης ή Γ. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι
πάνω από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ και
ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται του−
λάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες θέσεις εργασίας ή
Δ. από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρό−
πο τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργα−
σίας ή διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον
εξακόσιες (600) θέσεις εργασίας ή Ε. το συνολικό κό−
στος της επένδυσης είναι πάνω από πέντε εκατομμύρια
(5.000.000) ευρώ για επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρη−
ματικών Πάρκων του Μέρους Β΄του ν. 3982/2011 (Α΄143).»
2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3894/
2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Φορέας Πραγματοποίησης για τις ιδιωτικές στρα−
τηγικές επενδύσεις είναι ο ιδιώτης επενδυτής.»
3. Το άρθρο 2 του ν. 3894/2010, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, αντικαθί−
σταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία μετέχουν ως Πρό−
εδρος ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο νόμιμος ανα−
πληρωτής του και ως μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών,
Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί,
οι οποίοι εισηγούνται τα θέματα αρμοδιότητάς τους ή
οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε.
και ο νόμιμος αναπληρωτής του δύνανται να καλούν
στην Επιτροπή τους αιρετούς Περιφερειάρχες ή ανα−
πληρωτές τους, Δημάρχους ή άλλα αιρετά στελέχη της
τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταθέσουν τις
απόψεις τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί Στρατηγικών
Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρμοδιότητάς τους. Η
λειτουργία της Δ.Ε.Σ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 1558/1985 (Α΄137) όπως ισχύει και έχει
κυρωθεί με το άρθρο 22 του π.δ. 63/2005 (Α΄98). Η γραμ−
ματειακή υποστήριξη της Δ.Ε.Σ.Ε. παρέχεται από τη Γενι−
κή Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

1228

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2. Η Δ.Ε.Σ.Ε. με αποφάσεις της καθορίζει τον τρόπο
λειτουργίας της.»
4. Στο άρθρο 2 του ν. 3894/2010 προστίθεται παρά−
γραφος 2 ως ακολούθως:
«2. Η Δ.Ε.Σ.Ε. δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας
σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων με Πρόεδρο τον εκά−
στοτε αρμόδιο Υπουργό ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή,
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, τον Γενικό
Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3894/2010 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«2. Για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις
Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων λαμβάνονται
υπόψη ιδίως: α) η βιωσιμότητα της προτεινόμενης ή
υφιστάμενης επένδυσης και η φερεγγυότητα του επεν−
δυτή και β) η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η
προβλεπόμενη αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης,
η περιφερειακή ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας, η
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστι−
κότητας της εθνικής οικονομίας και ιδίως της βιομηχα−
νίας, η υιοθέτηση καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας,
η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η προστασία
του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας.»
6. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3
του ν. 3894/2010 που έχει προστεθεί με την παρ. 5 του
άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), απαλείφεται η λέξη
«αδειοδότηση».
7. Στο άρθρο 9 του ν. 3894/2010, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 2 παρ. 11 του ν. 4072/2012, προστίθεται
παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Εάν διαπιστωθούν ανυπέρβλητα νομικά ή πραγμα−
τικά κωλύματα στη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτι−
κών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και των συνοδών αυτών
έργων, που αποτελούν μέρος επενδυτικού σχεδίου, το
οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010,
επιτρέπεται η εγκατάστασή τους, σε άλλη ανάλογη ή
ομοειδή έκταση, τηρουμένων των οικείων περί αδειο−
δοτήσεως διατάξεων. Η κατά τα ανωτέρω τροποποίηση
του επενδυτικού σχεδίου εγκρίνεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν σχετικής αίτησης του
φορέα της επένδυσης στην «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Α.Ε.», η οποία προωθεί το αίτημα στη Γενική Γραμμα−
τεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Προς το
σκοπό αυτόν, ο φορέας της επένδυσης αιτείται την
έγκριση της οικείας αναμόρφωσης του εγκεκριμένου
επενδυτικού του σχεδίου, ως προς το μέρος αυτό, από
την «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.», χωρίς αυτό να
συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή του επενδυτικού του
σχεδίου ή μεταβολή που απαιτεί την προηγούμενη
έγκριση της Δ.Ε.Σ.Ε..»
8. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με αιτιολογημένη εισήγηση της «Επενδύστε στην
Ελλάδα Α.Ε.» δύναται να εισαχθούν στη Δ.Ε.Σ.Ε. και επεν−
δυτικές προτάσεις που πληρούν μερικώς τους όρους
που έχουν τεθεί διά των αποφάσεων που εκδίδονται
κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α΄της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, πλήν όμως κρίνεται ότι θα επι−
φέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα
για τη συνολική εθνική οικονομία».

9. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄της παρ. 6 του
άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄200), όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24
του ν. 2945/2001 (Α΄223) και τροποποιήθηκε με την παρ.
7 του άρθρου 9 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Η απαγόρευση της περίπτωσης α΄της παραγράφου 6
του άρθρου 56, δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλε−
ση στρατιωτικών έργων, που αφορούν την εθνική άμυνα
της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση μεγάλων ανα−
πτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. πρώτου
και δεύτερου βαθμού ή για περιπτώσεις Στρατηγικών
Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ιδίως για επενδύσεις που
αφορούν και συνδέονται με τη μεταποίηση αγροτικών
προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων.»
Άρθρο 2
Τροποποίηση Καταστατικού
της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»
Το καταστατικό της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.»
που θεσπίστηκε με το ν. 2372/1996 (Α΄29) και τροποποι−
ήθηκε με τους νόμους 3894/2010 και 4072/2012, τροπο−
ποιείται και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος
ως Παράρτημα 1.
Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3894/2010 (Α΄204)
1. Στην παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 14 του ν. 3894/
2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την περίπτωση υφιστάμενων επενδύσε−
ων οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος
νόμου, το επιχειρησιακό σχέδιο δεν απαιτείται να πε−
ριλαμβάνει ανάλυση του χρονοδιαγράμματος και της
περιόδου κατασκευής των υποδομών, αλλά απαιτείται
να περιλαμβάνει ειδική αναφορά στις υφιστάμενες θέ−
σεις εργασίας οι οποίες διατηρούνται.»
2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» να προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες για τον έλεγχο ή/και διασταύ−
ρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής
πρότασης και την υπαγωγή της επενδυτικής πρότασης
στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη
συναίνεσή του για τη δημοσίευση στοιχείων της επέν−
δυσης (εκτός από στοιχεία που υποβάλλονται εμπιστευ−
τικά στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης, τα οποία
είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή
τους σε οποιονδήποτε τρίτο) και της εξέλιξής της, των
αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, καθώς και των σχετι−
κών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, στην ηλεκτρονική
ιστοσελίδα της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Ο επεν−
δυτής μπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την αποδοχή των
περαιτέρω όρων που ενδέχεται να του επιβληθούν κατ’
εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 3.»
3. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποδεικτικό καταβολής της Διαχειριστικής Αμοιβής
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», σύμφωνα με τα
άρθρα 16 και 17 του παρόντος νόμου.»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010 προστί−
θεται εδάφιο στ΄ ως ακολούθως:
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«στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1559/1986 (Α΄75) όπως
ισχύει, του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της επένδυ−
σης, ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία και
δηλώσεις που εμπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο
είναι γνήσια και αληθή, όπως επίσης και η περιγραφή
των πραγματικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο
φάκελο.»
5. Στο άρθρο 14 του ν. 3894/2010 προστίθεται όγδοη
παράγραφος ως εξής:
«8. Επενδύσεις οι οποίες λειτουργούσαν νόμιμα κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν
να λειτουργούν κατά το διάστημα από την υπαγωγή
τους σε καθεστώς ένταξης στις διατάξεις του παρόντος
νόμου, με την κατάθεση σχετικής αίτησης σύμφωνα με
το παρόν άρθρο και μέχρι είτε τη λήψη των απαιτού−
μενων πράξεων και αδειών είτε την οριστική απόρριψη
της αίτησης αυτής.»
Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3894/2010 (Α΄204)
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 3894/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την
παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), καταργείται.
2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 22 του ν. 3894/2010 προστίθενται οι λέξεις «του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010 όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 19 του άρθρου
2 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και
του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, οι οποίες
εκδίδονται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση
του παρόντος, καθορίζονται οι «Πρότυπες Δεσμεύσεις»
φορέων στρατηγικών επενδύσεων σε σχέση με την
αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων, εξαιρουμένων
περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειών, καθώς και
αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.»
4. Στο άρθρο 22 του ν. 3894/2010 όπως αντικατα−
στάθηκε και ισχύει με την παρ. 19 του άρθρου 2 του
ν. 4072/2012, προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Με την εξαίρεση περιβαλλοντικών και πολεοδομι−
κών αδειών, καθώς και αδειών παραχώρησης χρήσης
αιγιαλού και παραλίας, για τις οποίες εφαρμόζονται
οι κείμενες διατάξεις και, εφόσον απαιτείται, οι ειδι−
κές διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου. O
φορέας της στρατηγικής επένδυσης δεσμεύεται οτι η
αίτησή του είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες
«Πρότυπες Δεσμεύσεις» της παραγράφου 3 του παρό−
ντος άρθρου σε σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης
της επένδυσής του, δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως
τη συνδρομή του συνόλου των νομίμων προϋποθέσεων
αδειοδότησης και υποβάλλει όλα τα κατά νόμο απαιτού−
μενα δικαιολογητικά, καθώς και αποδεικτικό καταβολής
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» του υπολοίπου της
Διαχειριστικής Αμοιβής, στη Γενική Διεύθυνση Στρα−
τηγικών Επενδύσεων. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγι−
κών Επενδύσεων προβαίνει σε προκαταρτικό έλεγχο
της πληρότητας του φακέλου, ιδίως σε σχέση με τις
«Πρότυπες Δεσμεύσεις» και τη συνδρομή του συνόλου
των νομίμων προϋποθέσεων αδειοδότησης, και μέσα σε
διάστημα πέντε (5) ημερών, διαβιβάζει με απόδειξη το
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φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω κατ’
αρμοδιότητα ενέργειές τους. Η αρμόδια Υπηρεσία όταν
παραλάβει το φάκελο χορηγεί απόδειξη, στην οποία
μνημονεύει την παραλαβή του φακέλου, τον αριθμό κα−
ταχώρησης, την προθεσμία απάντησης, τον προϊστά−
μενο της αρμόδιας Υπηρεσίας, τον αρμόδιο υπάλληλο
χειριστή του φακέλου, εφόσον αυτός έχει οριστεί, τους
αναπληρωτές τους και τα στοιχεία επικοινωνίας με τους
ανωτέρω, ιδίως τηλέφωνα, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.»
5. Στο άρθρο 22 του ν. 3894/2010 όπως αντικαταστά−
θηκε και ισχύει με την παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4072/
2012, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ειδικότερα όσον αφορά τις άδειες εγκατάστασης
ή λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων, η αρμοδιότητα
έκδοσης της σχετικής άδειας μεταφέρεται κατ’ αποκλει−
στικότητα και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων
που ορίζουν τη διαδικασία έκδοσης, ειδικών και γενικών,
στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων ή τον νόμιμο αναπληρωτή
του, ο οποίος, με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από
εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων, βεβαιώνει την υποβολή της δη−
λώσεως του επενδυτή της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου και την πληρότητα του φακέλου σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις και, εφόσον απαιτείται, τις ειδικές
διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, και είτε
εκδίδει τη σχετική άδεια αιτιολογημένα, λαμβάνοντας
υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κεί−
μενες διατάξεις, είτε απορρίπτει αυτήν αιτιολογημένα,
εντός διαστήματος ενός (1) μηνός.»
6. Στο άρθρο 22 του ν. 3894/2010 όπως αντικαταστά−
θηκε και ισχύει με την παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4072/
2012 , προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αρμοδιότητα
έκδοσης της σχετικής άδειας μεταφέρεται κατ’ απο−
κλειστικότητα και κατά παρέκκλιση των κειμένων δια−
τάξεων, ειδικών και γενικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος, με αιτιολο−
γημένη απόφασή του, μετά από εισήγηση της Γενικής
Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων,
βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας
και την υποβολή της δηλώσεως της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου, και είτε αιτιολογημένα εκδίδει
τη σχετική άδεια λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση, τα
στοιχεία του φακέλου και τις κείμενες διατάξεις είτε
αιτιολογημένα απορρίπτει αυτήν, εντός διαστήματος
ενός (1) μηνός.»
7. Στο πλαίσιο των αδειοδοτικών διαδικασιών του
άρθρου 22 του ν. 3894/2010, καταβάλλονται όλα τα
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία παράβολα
ανάλογα με τη φύση της επένδυσης, με έκπτωση 10%
επί του συνόλου τους.
8. Στο άρθρο 22 του ν. 3894/2010, όπως αντικατα−
στάθηκε και ισχύει με την παρ. 19 του άρθρου 2 του
ν. 4072/2012 (Α΄86), προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, και του εκάστοτε αρμοδίου Υπουρ−
γού, ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»
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9. Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 22 του
ν. 3894/2010 όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα
νόμο, κάθε υπηρεσία, η οποία είναι καταρχήν αρμόδια
βάσει των κείμενων διατάξεων για τις πάσης φύσεως
αδειοδοτήσεις στρατηγικών επενδύσεων, όπως αυτές
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 και
ενδεικτικά, για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουρ−
γία στρατηγικών επενδύσεων και τον προσδιορισμό των
όρων αυτών, για την περιβαλλοντική και πολεοδομική
αδειοδότηση, και για την έκδοση αδειών παραχώρησης
χρήσης αιγιαλού και παραλίας, υποχρεούται μέσα σε
ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
και με ευθύνη των Γενικών Γραμματειών των εκάστοτε
εποπτευόντων Υπουργείων, να κοινοποιήσει στη Γενική
Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με
τις αδειοδοτικές διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις
διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται.
Άρθρο 5
Ειδικές Ρυθμιστικές Διατάξεις
1. Το άρθρο 24 του ν. 3894/2010, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί με την παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 24
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης
Στρατηγικών Επενδύσεων
1. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων
επί ιδιωτικών ακινήτων, δύναται, μετά από απόφαση της
Δ.Ε.Σ.Ε., να καταρτίζονται, από τη Γενική Γραμματεία
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Ειδικά Σχέδια
Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 13Α παράγρα−
φοι 2, 14 και 14Α του ν. 3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύουν,
εφαρμόζονται αναλόγως επί των επενδυτικών σχεδίων
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Για τις περιπτώσεις των ΕΣΧΑΣΕ, στο Κεντρικό
Συμβούλιο Διοίκησης προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
4. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων
επί εκτάσεων με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας − δημόσιες
και ιδιωτικές εκτάσεις− καταρτίζονται και εγκρίνονται
ΕΣΧΑΔΑ κατά τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και επό−
μενα του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύουν.
5. Όπου στα άρθρα 12, 13, 13Α, 14 και 14Α του ν. 3986/2011
αναφέρονται ο Υπουργός Οικονομικών και η Γενική
Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, για τις περιπτώσεις
των ΕΣΧΑΣΕ νοούνται αντίστοιχα ο Υπουργός Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων. Ειδικώς για την έκδοση των
πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 14 Α του
ν. 3986/2011 όπως ισχύει, απαιτείται και η σύμπραξη του
Υπουργού Οικονομικών.»
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μπορεί
να καθορίζονται για την πραγματοποίηση στρατηγικών
επενδύσεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι

ειδικοί όροι ανάδειξης και προστασίας αρχαιοτήτων και
άλλων μνημείων που εντοπίζονται κατά την υλοποίηση
της επένδυσης ή υπάρχουν πριν από την έναρξή της.
Μετά την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγμα−
τος της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται η έκδοση
άλλης απόφασης από υπηρεσίες του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Όπου στα άρθρα 6 έως και 13 του ν. 3894/2010,
αναφέρεται η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» νοείται
εφεξής η «Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3894/2010,
όπως ισχύει, ακίνητα που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα
της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α’ 146), καθώς
και σε λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας
της Κρήτης, νοούνται ως ιδιωτικά ακίνητα.
Φορέας πραγματοποίησης της επένδυσης, κατά την
έννοια του παρόντος νόμου, δύναται να είναι και η Εκ−
κλησία της Ελλάδος, ενεργούσα διά της Εκκλησιαστικής
Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ) ή η Εκκλησία
της Κρήτης στα όρια της αρμοδιότητάς τους.
5. Στρατηγικές Επενδύσεις οι οποίες, έως την έκδοση
του παρόντος νόμου, έχουν υπαχθεί κατά τη διαδικασία
του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α΄204) όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012,
δύνανται, κατόπιν αιτήσεως του στρατηγικού επενδυτή,
να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, άλ−
λως εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3894/2010, όπως αυτό ίσχυε κατά το
χρόνο υπαγωγής τους.
6. Στο άρθρο 25 του ν. 3894/2010 αντικαθίστανται οι
παράγραφοι 1 και 2 ως ακολούθως:
«1. Επενδύσεις των οποίων επιμέρους διαδικασίες
αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει κατά την υποβολή
αιτήματος ένταξης στις διατάξεις του παρόντος νόμου,
όπως, ιδίως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και
βοηθητικών και συνοδών έργων τους, μπορούν να υπα−
χθούν στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και να
ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος
νόμου. Για την υπαγωγή στη Διαδικασία Στρατηγικών
Επενδύσεων απαιτείται απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. μετά από
γνώμη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», εφόσον πλη−
ρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
2. Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται σύμφωνα με
τις διαδικασίες του παρόντος νόμου περί στρατηγικών
επενδύσεων και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατά−
ξεις του ν. 4014/2011 (Α΄209) όπως ισχύει και της κοινής
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 69269/5387/1990 (Β΄
678) όπως ισχύει. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε
υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της
οικείας Περιφέρειας διεκπεραιώνονται από αυτές, εκτός
εάν υποβληθεί αίτηση του επενδυτή ή του αρμόδιου
προς τούτο φορέα, για τη διαβίβασή τους στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής. Η εν λόγω διαβίβαση συντελείται
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.»
Άρθρο 6
Άδειες διαμονής
1. Στο άρθρο 26 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια» (Α΄212) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
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«8. Για τις περιπτώσεις επενδύσεων, οι οποίες έχουν
χαρακτηρισθεί ως «στρατηγικές επενδύσεις» μετά από
απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών
Επενδύσεων περί υπαγωγής στο ν. 3894/2010 (Α΄204)
μπορεί να χορηγούνται άδειες διαμονής στο νόμιμο εκ−
πρόσωπο του φορέα της στρατηγικής επένδυσης, και
έως και σε δέκα (10) πρόσωπα των οποίων η έκδοση
άδειας διαμονής θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση
για την εύρυθμη πραγματοποίηση του εν λόγω επενδυ−
τικού σχεδίου, και τα οποία πρόσωπα μπορούν να συνο−
δεύονται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν. 3386/2005, μέλη των οικογενειών τους, καθώς και από
βοηθητικό προσωπικό, εφόσον πρόκειται για άτομα με
ειδικές ανάγκες, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτη−
σή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα
με την άδεια διαμονής των συντηρούντων. Η αίτηση για
την έκδοση των ανωτέρω αδειών διαμονής, καθώς και
τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Η «Επενδύστε στην Ελ−
λάδα Α.Ε.» εισηγείται εντός προθεσμίας 5 ημερών, όσον
αφορά τη σχέση των υπέρ ων η αίτηση με τον φορέα της
στρατηγικής επένδυσης, στον Γενικό Γραμματέα Στρατη−
γικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, διαβιβάζοντας σε αυτόν
το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Εντός
προθεσμίας 5 ημερών, το αργότερο, από την περιέλευ−
ση του φακέλου στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο τελευταίος διαβιβάζει στον
Υπουργό Εσωτερικών, πρόταση, στην οποία επισυνά−
πτεται η σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Στρατηγικών Επενδύσεων και η σχετική εισήγηση της
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Ο Υπουργός Εσωτερικών
αποφασίζει για την έγκριση της άδειας διαμονής, η οποία
μπορεί να έχει διάρκεια έως και δέκα έτη. Αιτήματα τα
οποία αφορούν σε επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί
στις διατάξεις του ν. 3894/2010, εξετάζονται από όλες
τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά απόλυτη προτεραιότητα.
Για τυχόν λοιπές άδειες διαμονής, ισχύουν οι διατάξεις
του παρόντος νόμου.»
2. Μετά το άρθρο 36 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, δι−
αμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
στην Ελληνική Επικράτεια» προστίθεται άρθρο 36Α ως
ακολούθως:
«Άρθρο 36Α
Χορήγηση αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες
ακινήτων στην Ελλάδα
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη
σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει θεώρηση
εισόδου όταν απαιτείται και διαθέτει, είτε προσωπικά
είτε μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή
τα εταιρικά μερίδιά του ανήκουν εξ ολοκλήρου, κατά
κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελ−
λάδα ή έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας
χρονομεριστική μίσθωση του ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρο−
νομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων»
(Α΄167) όπως ισχύει, ή δεκαετούς διάρκειας μίσθωση
ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμέ−
νων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του
άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄180). Η ως άνω άδεια
μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον
η ακίνητη περιουσία παραμένει κατά τους παραπάνω
τρόπους στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ή παρα−
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μένουν σε ισχύ οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου
και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο,
προϋποθέσεις. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιου−
σίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των χρονομερι−
στικών μισθώσεων και των μισθώσεων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε
σύνθετα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου
καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000)
ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιου−
σίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και θα προκύπτει
σύμφωνα με τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων
αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης.
2. Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συ−
νοδεύεται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54
του ν. 3386/2005, μέλη της οικογένειάς του, στα οποία
χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια
διαμονής που ανανεώνεται ή /και λήγει ταυτόχρονα με
την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
3. Οι κατά τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρ−
θρου χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν
δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.
4. Το κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου χρο−
νικό διάστημα διαμονής δεν συνυπολογίζεται για τη
χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες.»
Άρθρο 7
Φερεγγυότητα Επενδυτών
1. Το άρθρο 15 του ν. 3894/2010, όπως αυτό αντικατα−
στάθηκε από την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 15
Υποχρεώσεις εντασσομένων στη διαδικασία
στρατηγικών επενδύσεων
1. α) Μετά την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της
επένδυσης στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων,
ο επενδυτής καταθέτει στη Γενική Διεύθυνση Στρατη−
γικών Επενδύσεων πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών
που απαιτούνται κατά το νόμο για την έγκριση και έκδο−
ση των σχετικών αδειών μαζί με αποδεικτικό καταβολής
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» του υπολοίπου της
Διαχειριστικής Αμοιβής.
β) Μετά από αίτηση του ιδιώτη επενδυτή, το επενδυτι−
κό σχέδιο μπορεί να απενταχθεί και να του επιστραφεί
το ως άνω υπόλοιπο της Διαχειριστικής Αμοιβής, συνο−
λικώς ή μερικώς, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της
Δ.Ε.Σ.Ε. εφόσον η επένδυση δεν μπορεί να υλοποιηθεί,
λόγω της μη αιτιολογημένης καθυστέρησης εκπλήρω−
σης των υποχρεώσεων της Διοίκησης. Το ποσό της πρώ−
της δόσης που ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνόλου
της διαχειριστικής αμοιβής και το οποίο καταβάλλεται
κατά την κατάθεση του φακέλου, δεν επιστρέφεται.
γ) Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων υπο−
χρεούται να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις υπη−
ρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
2. Ο επενδυτής φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρί−
βειας και αλήθειας των στοιχείων που υποβάλλονται
στις υπηρεσίες που είναι κατά νόμο αρμόδιες για τις
αδειοδοτήσεις και υποχρεούται να συνεργάζεται με την
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«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και τη Γενική Γραμματεία
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, εφόσον κληθεί
προς τούτο, προκειμένου να συμπληρωθούν ελλείψεις.
3. Με αιτιολογημένη απόφαση της Διυπουργικής Επι−
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), κατόπιν
σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι δυνατόν
να αποχαρακτηρισθούν επενδύσεις που κρίνεται ότι
δεν πληρούν πλέον τα χαρακτηριστικά των στρατηγι−
κών επενδύσεων, ιδίως όπως ορίζονται με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως έχει αντι−
κατασταθεί από το άρθρο 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), ή
οι ενδιαφερόμενοι στρατηγικοί επενδυτές δεν έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 16
του παρόντος νόμου».
2. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3894/2010, όπως
αυτό αντικαθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνουν
και όσες επενδύσεις έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 3894/2010, καθώς και όσες αιτήσεις εκκρεμούν
προς αξιολόγηση από την «Επενδύστε στην Ελλάδα
Α.Ε.» και τη Δ.Ε.Σ.Ε.. Τυχόν ήδη κατατεθειμένες κατά
την παρ. 1α του άρθρου 15 του ν. 3894/2010 (Α΄204),
όπως αυτή ίσχυε από την έκδοση του ν. 3894/2010 και
πριν την αντικατάστασή της ως ανωτέρω, εγγυητικές
επιστολές που έχουν κατατεθεί στην «Επενδύστε στην
Ελλάδα Α.Ε.» για στρατηγικές επενδύσεις των οποίων
δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση, αποδεσμεύονται
και επιστρέφονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 8
Διαχειριστική Αμοιβή
1. Το άρθρο 16 του ν. 3894 /2010, όπως αυτό αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 16
Διαχειριστική Αμοιβή
1. Στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και μόνο για
τις Ιδιωτικές Στρατηγικές Επενδύσεις καταβάλλεται,
για το διοικητικό κόστος διεκπεραίωσης του φακέλου,
Διαχειριστική Αμοιβή, από τον αιτούντα επενδυτή.
2. Το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής καθορίζεται
στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης, με
κατώτατο όριο τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και
ανώτατο όριο τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
3. Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί να καθορίζεται
επιπρόσθετη Διαχειριστική Αμοιβή για την επαναξιο−
λόγηση επενδυτικών προτάσεων.
4. Το ποσό της Διαχειριστικής Αμοιβής καταβάλλεται
σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση που ανέρχεται σε πο−
σοστό 10% του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής
καταβάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου στην
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και το υπόλοιπο μετά
τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. περί εντά−
ξεως της επένδυσης. Σε περίπτωση μη εντάξεως, δεν
καταβάλλεται το υπόλοιπο της Διαχειριστικής Αμοιβής.
5. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του συνόλου της Δι−
αχειριστικής Αμοιβής εντός ενενήντα (90) ημερών από
τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής θεωρείται ότι

ο επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του
υποχρεώσεις.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3894/2010, όπως
αυτό αντικαθίσταται δια του παρόντος νόμου, δεν κα−
ταλαμβάνουν όσες επενδύσεις έχουν ήδη υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3894/2010 μέχρι την ημερομηνία έναρ−
ξης ισχύος του παρόντος, για τις οποίες εξακολουθούν
να ισχύουν οι Διαχειριστικές Αμοιβές που αναφέρονται
στις οικείες αποφάσεις υπαγωγής της Δ.Ε.Σ.Ε.. Σε περί−
πτωση μη εξόφλησης του συνόλου της Διαχειριστικής
Αμοιβής έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2013, θεωρείται ότι
ο επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του
υποχρεώσεις.
Άρθρο 9
Τουριστικές Επενδύσεις
Στις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθη−
σης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του
Ε.Ο.Τ. που συστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4002/2011
(Α΄180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 148
του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), δεν υπάγονται οι Στρατηγικές
επενδύσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) και
του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 10
ΣΔΙΤ και Στρατηγικές Επενδύσεις
1. Στο άρθρο 2 του ν. 3894/2010, όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012,
προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Για επενδύσεις που αιτούνται τόσο τη σύμπραξη
δημόσιου τομέα με τη μορφή ΣΔΙΤ όσο και την υπαγωγή
τους στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων, η απόφα−
ση λαμβάνεται σε κοινή συνεδρίαση των Διυπουργικών
Επιτροπών Στρατηγικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ μετά από
εισηγήσεις τόσο της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ όσο και
της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»»
2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Το−
μέα» (Α΄232) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) Το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος
της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμπραξης δεν
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων
(500.000.000) ευρώ χωρίς συνυπολογισμό του αναλο−
γούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.»
3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του ν. 3389/2005
«Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α’ 232) αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.)
Η Δ.Ε.Σ.Δ.I.Τ. αποτελείται από τον Υπουργό Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως
τακτικά μέλη με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και
τον Υπουργό ή τους Υπουργούς που εποπτεύουν καθέ−
ναν από τους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι προβλέπεται
να συμμετάσχουν στη Σύμπραξη ή και να συμβληθούν
στη Σύμβαση Σύμπραξης ως ή και στα Παρεπόμενα
Σύμφωνα, ως έκτακτα μέλη, ή τους νόμιμους αναπλη−
ρωτές τους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο νόμιμος
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αναπληρωτής του προεδρεύει της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., εποπτεύει
το έργο της και έχει την ευθύνη της υποβολής των
σχετικών εισηγήσεων προς αυτήν.»
Άρθρο 11
Παροχή φορολογικών κινήτρων
για Στρατηγικές Επενδύσεις
Η παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 3894/2010 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:
«4. Με το νόμο που κυρώνει τη σύμβαση ανάθεσης του
έργου ή την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στις δια−
τάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί να προβλέπονται ως
κίνητρα ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, όπως η παγιο−
ποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο
διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής
επένδυσης, η διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών,
η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής πιστωτικού υπο−
λοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η μείωση
ή η απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιώματα
ή αμοιβές τρίτων, σε συμφωνία με τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008
(EE L 214 της 9.8.2008, σελ. 3), όπως εκάστοτε ισχύει,
για την κήρυξη κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών
με την κοινή αγορά, κατά τον ως άνω Κανονισμό όπως
εκάστοτε ισχύει και κατά την προβλεπόμενη διαδικασία
έγκρισης ή γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
όπως κατά περίπτωση απαιτείται από τη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 12
Γενική Γραμματεία Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων
1. Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων συνιστώνται:
α. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, στην
οποία συστήνονται και υπάγονται οι ακόλουθες οργα−
νικές μονάδες:
αα) Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής, με τα ακό−
λουθα Τμήματα:
i. Τμήμα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής.
ii. Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρα−
τηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).
iii.Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων.
ββ) Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων,με τα ακόλουθα Τμή−
ματα:
i. Τμήμα Πολεοδομίας.
ii. Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων.
iii.Τμήμα Δασών.
iv. Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας.
v. Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειών.
β. Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων, υπάγεται επίσης η Γενική Διεύθυνση Ιδιω−
τικών Επενδύσεων, που συστήθηκε με το π.δ. 178/2000
(Α΄165) και με το οποίο καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητές
της, οι οποίες κατανέμονται στις ακόλουθες οργανικές
μονάδες:
αα) Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επεν−
δύσεων, με τα ακόλουθα Τμήματα:
i. Τμήμα Αξιολόγησης.
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ii. Τμήμα Ελέγχου.
iii. Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων
Έργων.
iv. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
v. Τμήμα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.
vi Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας.
ββ) Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, με τα ακόλου−
θα Τμήματα:
i. Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμε−
σων Επενδύσεων.
ii. Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών.
γ. Το Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων, που συστήθηκε με
το προεδρικο διάταγμα 178/2000 στη Γενική Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων, μετονομάζεται σε Αυτοτελές
Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων, της Γενικής Γραμματείας
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπάγεται απευ−
θείας στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων και έχει, εκτός των αρμοδιοτήτων του, κατά
το προεδρικό διάταγμα 178/2000 και την αρμοδιότητα
παροχής φορολογικών κινήτρων για Στρατηγικές Επεν−
δύσεις, κατά το άρθρο 11 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 13
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
1. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Διαμορφώνει το στρατηγικό σχεδιασμό των επεν−
δύσεων και παρακολουθεί την πρόοδο των επενδυτικών
προτάσεων.
β) Έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την αδει−
οδότηση των Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3894/2010.
γ) Έχει την ευθύνη για την αδειοδότηση των Στρα−
τηγικών Επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του
Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3894/2010.
Ειδικότερα:
αα. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για τη
χορήγηση κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης που είναι απα−
ραίτητη για την πραγματοποίηση των έργων, καθώς
και για την ανέγερση των πάσης φύσεως κτιρίων και
εγκαταστάσεων. Για το σκοπό αυτόν, παραλαμβάνει
το φάκελο της κατά περίπτωση αιτούμενης αδειοδό−
τησης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη
συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον
ενδιαφερόμενο και τον διαβιβάζει στις κατά περίπτωση
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται
να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις επιβαλλόμενες
για το σκοπό αυτόν ενέργειες, σύμφωνα με τις οικείες
αρμοδιότητές τους. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς
υποχρεούνται να παρέχουν στο Τμήμα κάθε αναγκαία
ενημέρωση, έγγραφη ή και προφορική, για το στάδιο
στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις τυχόν
ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συμπλήρωσης
αυτών, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης
ή της αδυναμίας παροχής των αιτουμένων αδειών ή
εγκρίσεων.
ββ. Διατυπώνει εισηγήσεις για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προ−
βλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική
ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά τα έργα, τις
δραστηριότητες, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις στις
περιοχές υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων κατά
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την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204) όπως
αυτές ορίζονται κάθε φορά.
γγ. Εκδίδει τις άδειες δόμησης για τις Στρατηγι−
κές Επενδύσεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 3894/2010 ή όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4030/2011 (Α΄249) .
δδ. Εκδίδει τις άδειες κατεδάφισης για κτήρια και
κατασκευές σε γήπεδα, οικόπεδα και εν γένει εκτάσεις
που περιλαμβάνονται στις Στρατηγικές Επενδύσεις,
κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 ή όπως
αυτές ορίζονται κάθε φορά, κατ’ ανάλογη εφαρμογή
του άρθρου 5 του παρόντος.
Επίσης η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων:
δ) Υποστηρίζει την Ειδική Μονάδα Αδειοδοτικής Προ−
ώθησης Επενδύσεων (Ε.Μ.Α.Π.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 4072/2012 στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
ε) Έχει την ευθύνη για το συντονισμό των ειδικών
αδειοδοτικών ρυθμίσεων των άρθρων 6 έως 13 του
ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύουν.
στ) Έχει την ευθύνη για το συντονισμό των διαδικα−
σιών που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 5
του παρόντος νόμου.
ζ) Λειτουργεί ως γραμματεία της Διυπουργικής Επι−
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 2 του
ν. 3894/2010.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
των συναρμοδίων Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονο−
μικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης καθορίζεται η επιμέρους διάρθρωση
των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής
Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
Άρθρο 14
Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων
1. Για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσε−
ων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστώνται στη
Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύ−
σεων εβδομήντα (70) οργανικές θέσεις, από τις οποίες
σαράντα επτά (47) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δεκαέξι (16)
θέσεις κατηγορίας ΤΕ, έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΔΕ και
μία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ. Οι συνιστώμενες θέσεις κα−
λύπτονται με μεταφορές και μετατάξεις ή αποσπάσεις,
υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσί−
ου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄
και β΄ βαθμού, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο
δημόσιο είτε στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία,
κατόπιν αίτησής τους, με την ίδια σχέση εργασίας και
με αντίστοιχη κατάργηση των οργανικών θέσεων στο
φορέα στον οποίο υπηρετούν. Για τις μετατάξεις και
αποσπάσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του πα−
ρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξε−
ων, δεν απαιτείται έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιακών
Συμβουλίων. Οι θέσεις της παραγράφου 1 του παρό−
ντος άρθρου κατανέμονται, σε εφαρμογή των διατάξε−
ων του π.δ. 50/2000 «Κωδικοποίηση προσοντολογίου»
(Α΄ 39) όπως ισχύει, ως εξής: σαράντα επτά (47) θέσεις
Κατηγορίας ΠΕ, στους ακόλουθους Κλάδους: Είκοσι
θέσεις του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που κατανέμονται

σε πέντε (5) θέσεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ή Μη−
χανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, πέντε (5) θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
πέντε (5) θέσεις ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχα−
νικών ή Τοπογράφων Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ
Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, τέσσερις
(4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ήτοι ΠΕ Μη−
χανικών Περιβάλλοντος ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ
Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοίκησης Περιβάλλοντος ή ΠΕ
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή ΠΕ
Χημείας, τέσσερις θέσεις του Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών,
ήτοι ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ΠΕ
Γεωλογίας, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληρο−
φορικής, εννέα (9) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οι−
κονομικού, οι τέσσερις (4) θέσεις εκ των οποίων με πτυ−
χίο Νομικής, έξι (6) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων,
δεκαέξι (16) θέσεις Κατηγορίας ΤΕ, στους ακόλουθους
Κλάδους: οκτώ (8) θέσεις του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών με
ειδικότητες Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής
και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή Δομικών Έργων, δύο
(2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, τρεις (3)
θέσεις του κλάδου ΤΕ Λογιστικής, τρεις (3) θέσεις ΤΕ
του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, έξι (6) θέσεις κατηγορίας
ΔΕ Διοικητικών−Γραμματέων, μία (1) θέση κατηγορίας
ΥΕ (βοηθητικού προσωπικού).
2. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων στελεχώνεται, κατόπιν έκδοσης σχετικής
πρόσκλησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με
μεταφορά, μετάταξη ή απόσπαση, κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η διάρκεια
των αποσπάσεων μπορεί να είναι έως τρία έτη με δυνα−
τότητα παράτασης έως τρία επιπλέον έτη. Για χρονικό
διάστημα τριών ετών από τη δημοσίευση του παρόντος
επιτρέπεται να γίνονται αποσπάσεις υπαλλήλων στη Γε−
νική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση
οικείου Υπουργού.
3. Για την κάλυψη έκτακτων ή εξειδικευμένων ανα−
γκών της Γενικής Γραμματείας, ο Υπουργός Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων μπορεί να ζητά και από άλλα Υπουργεία, επο−
πτευόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα και φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, την απόσπαση υπαλλήλων,
για διάστημα έως έξι μήνες με αποκλειστική απασχό−
ληση. Για την απόσπαση και το χρόνο διάρκειάς της
εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου
Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων
του Υπαλληλικού Κώδικα. Ειδικά για τους υπαλλήλους
που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου
δημόσιου τομέα για την κατά τα ως άνω απόσπαση
απαιτείται συγκατάθεση και του οργάνου διοικήσεως
του οικείου νομικού προσώπου.
4. Για την υποβοήθηση του έργου της Γενικής Γραμ−
ματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουρ−
γεία, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιποί φορείς του Δημοσίου υποχρεού−
νται να της παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή, καθώς
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και πληροφοριακό ή έντυπο υλικό και κάθε αναγκαία
διευκρίνιση επ’ αυτών.
5. Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων συστήνεται θέση μετακλητού προϊσταμέ−
νου Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.
6. Τα προσόντα και οι αρμοδιότητες των προϊστα−
μένων των οργανικών μονάδων (Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων) της Γενικής Γραμματείας
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων καθορίζονται με
το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου
13 του παρόντος νόμου και κατ’ εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 4024/2011 (Α΄226), από τις οποίες εξαιρείται
ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών
Επενδύσεων ως προς τον τρόπο επιλογής του, ενώ δεν
εξαιρείται από τις σχετικές μισθολογικές διατάξεις του
ν. 4024/2011.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
εν ελλείψει υπαλλήλων με οργανική θέση στη Γενική
Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων με
τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα του προ−
ηγούμενου εδαφίου προσόντα, μπορεί να ανατίθενται
καθήκοντα αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μο−
νάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιω−
τικών Επενδύσεων σε υπαλλήλους που υπηρετούν ως
αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
αυτής και υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4024/2011,
έως και για τρία έτη από την έκδοση του προεδρικού
διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του
παρόντος νόμου.
Άρθρο 15
Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων
1. Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρα−
τηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Τ.Ε.Σ.Ι.Ε.) το οποίο
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών που
διέπουν τις Ιδιωτικές Επενδύσεις, καθώς και την τήρη−
ση των όρων αδειοδότησης και της βιωσιμότητας των
θέσεων εργασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων.
Οι έλεγχοι του Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. διεξάγονται περιοδικά (γενικός
δειγματοληπτικός έλεγχος), τουλάχιστον ανά τρίμηνο
και έκτακτα (ειδικός έλεγχος). Το Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. συντάσσει
πορίσματα ελέγχου, τα οποία απευθύνει στον Γενικό
Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
(ΓΓΣΙΕ) και τα κοινοποιεί στον εκάστοτε αρμόδιο Υπουρ−
γό ή Υφυπουργό. Το Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. δύναται να ενεργεί χωρίς
εντολή του ΓΓΣΙΕ.
2. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του
άρθρου 13 του παρόντος νόμου καθορίζονται οι αρμο−
διότητες του Τμήματος Ε.Σ.Ι.Ε. και τα προσόντα του
προϊσταμένου του, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό
με την οργάνωση και το προσωπικό του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Άρθρο 16
ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.
1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑ−
ΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»),
με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.
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α) Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέ−
ροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και
εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
β) Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
νόμου, καθώς και από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄
του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
(ΔΕΚΟ)» (Α΄314) όπως ισχύει, και για τα θέματα που δεν
ρυθμίζονται ρητά από τους νόμους αυτούς, από τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄144) «Περί Ανωνύμων Εται−
ρειών», ενώ εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994
«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσω−
πικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Α΄28).
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση
και η αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, κτι−
ρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και εκτάσεων, κτιρίων
και εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Ν.Π.Δ.Δ., που βρίσκονται
στην περιοχή μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και
του ακρωτηρίου Σουνίου (στο εξής η «Υπό Αξιοποίηση
Περιοχή») και που:
α. παραχωρούνται στην εταιρεία με τις κοινές υπουρ−
γικές αποφάσεις της επόμενης παραγράφου ή
β. μεταβιβάζονται σε αυτήν με αγοραπωλησία, δωρεά,
κληροδότημα ή άλλου τύπου σύμβαση και λοιπά, εξαι−
ρουμένων ρητώς των εκτάσεων του πρώην αεροδρομίου
Ελληνικού και της Παράκτιας Ζώνης Αγίου Κοσμά Αττι−
κής (πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά
και Εθνικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά), του Σταδίου
Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), του Αστέρα Βουλιαγμένης
και των Μαρινών Αλίμου και Γλυφάδας, με σκοπό την
αξιοποίηση και εκμετάλλευσή τους ή την εγκατάσταση
και λειτουργία των γραφείων της.
3. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση δημόσιων
ακινήτων που ευρίσκονται εντός της Υπό Αξιοποίηση
Περιοχής, καθώς και κτιρίων και εγκαταστάσεων με τα
παραρτήματα και τα συστατικά τους, περιέρχονται στην
Εταιρεία με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμό−
διων Υπουργών. Με την έκδοση της κοινής υπουργικής
απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, τα παραπάνω
ακίνητα, καθώς και τα επ’ αυτών κτίρια, παραρτήματα
και συστατικά τους περιέρχονται από τον δικαιούχο
στην εταιρεία, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχε−
τική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης
για λογαριασμό της εταιρείας και στο όνομα αυτής. Από
την ίδια ημερομηνία η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδι−
καίως σε τυχόν ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης, παρα−
χώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και
εκμετάλλευσης των ως άνω ακινήτων και κτιρίων, καθώς
και των παραρτημάτων και συστατικών τους.
Η Εταιρεία δεν δύναται να μεταβιβάσει καθ’ οιονδήπο−
τε τρόπο σε τρίτους την κυριότητα των ακινήτων που
παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
4. Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε κάθε σχετική
πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλ−
λευσης για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της.
5. Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμ−
βουλίου, μπορεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού της να
αποκτά εμπράγματα ή/και ενοχικά δικαιώματα σε άλλα
ακίνητα, που βρίσκονται εντός ή πλησίον της εκτάσεως
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της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, με σκοπό τη διοίκηση,
αξιοποίηση και εν γένει συνολική εκμετάλλευση αυτών.
6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται
στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονο−
μαστικής αξίας της καθεμιάς πεντακοσίων (500) ευρώ,
αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο
και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
7. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/
1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει, καταχω−
ρίζεται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται
στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων. Εποπτεία του νομικού προσώπου ασκεί ο
Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και τα δικαιώματα του μετόχου
Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) ασκούνται από τον Υπουργό
Οικονομικών.
Το καταστατικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων
των διατάξεών του, οι οποίες ρυθμίζονται κατά περιε−
χόμενο και από τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί
να εγκρίνεται, να τροποποιείται και να κωδικοποιείται
με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου της
Εταιρείας.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται
από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, που ορίζονται με από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
9.α) Με κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός
λειτουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται
η διάρθρωση της Εταιρείας, οι θέσεις προσωπικού, τα
αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση και
κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Στο παραπάνω προσωπικό
περιλαμβάνονται και τρεις (3) θέσεις νομικών συμβού−
λων της εταιρείας με πάγια αντιμισθία, καθώς και μία
(1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, οι οποίες καλύπτονται με
σχέση έμμισθης εντολής.
β) Η Εταιρεία, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών,
όπως αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουρ−
γίας της, προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση ερ−
γασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση
έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, το
οποίο κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στον Κανο−
νισμό Λειτουργίας της, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, κατόπιν προκήρυξης την οποία εγκρίνει το
Διοικητικό της Συμβούλιο και εκδίδει ο Υπουργός Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
γ) Η πρόσληψη δικηγόρων από την εταιρεία με σχέση
έμμισθης εντολής θα γίνεται με απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό
Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρ−
θρου 11 του ν. 1649/1986, όπως ισχύει σήμερα.
δ) Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προ−
σωπικό μπορεί να γίνει και με μεταφορά και ένταξη ή
απόσπαση προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του
Δημοσίου, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄
και Β΄βαθμού ή σε νομικά πρόσωπα, το μετοχικό κεφά−
λαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο

άμεσα ή έμμεσα, ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), το οποίο κατέχει τα τυπικά
προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς
να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης με αυτή
του φορέα προέλευσης. Η μεταφορά και ένταξη πραγ−
ματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου
προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέ−
λευσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας
στην Εταιρεία. Η απόσπαση προσωπικού διενεργείται
κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας με κοινή
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται
γνώμη του φορέα από τον οποίο αποσπάται. Η διάρκεια
της απόσπασης ορίζεται μέχρι δύο χρόνια και μπορεί
να παραταθεί με απόφαση των ίδιων Υπουργών μία
ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Ο
χρόνος υπηρεσίας των αποσπασθέντων στην Εταιρεία
υπαλλήλων θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας
για οποιαδήποτε συνέπεια. Η δαπάνη μισθοδοσίας των
αποσπασθέντων υπαλλήλων βαρύνει την «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑ−
ΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.».
10. Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι όροι και οι δι−
αδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης
έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων,
εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων,
μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων
χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαι−
ώματος επί ακινήτων.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η
ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» μπορεί να επιδοτείται για την πραγμα−
τοποίηση του σκοπού της από τον Κρατικό Προϋπολο−
γισμό, στο βαθμό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε
δημοσιονομικές συνθήκες.
Άρθρο 17
Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις
1. Οι επενδύσεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της
εταιρείας του άρθρου 16 του παρόντος νόμου αναγνω−
ρίζονται ρητώς ως Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις
του άρθρου 1 του ν. 3894/2010, χωρίς άλλη διατύπωση
ή διαδικασία.
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 17 του ν. 3894/
2010, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η Δ.Ε.Σ.Ε., με την απόφασή της για την έγκριση της
ένταξης Δ.Σ.Ε. στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσε−
ων, καθορίζει επίσης, βάσει του εκτιμώμενου κόστους
της Δ.Σ.Ε., το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής, καθώς
και, στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου
3, της Διαχειριστικής Αμοιβής Επιμέλειας Φακέλου της
επενδυτικής πρότασης, τις οποίες οφείλει να καταβάλει
το Δημόσιο στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.».
4. Για την κατάρτιση φακέλων επενδυτικών σχεδίων
Δ.Σ.Ε., η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εισπράττει ειδι−
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κή Διαχειριστική Αμοιβή Επιμέλειας Φακέλου, η οποία
βαρύνει τον κύριο του έργου και αποτελεί μέρος του
Προϋπολογισμού αυτού, ενώ για τις υπόλοιπες ενέργειες
η Εταιρεία εισπράττει Διαχειριστική Αμοιβή, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η οποία καταβάλ−
λεται εφάπαξ μετά τη σχετική απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. και
δεν επιστρέφεται. Το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής
Επιμέλειας Φακέλου δεν δύναται να υπερβαίνει το τρι−
πλάσιο του ύψους της Διαχειριστικής Αμοιβής, όπως
εκάστοτε ισχύει.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ − ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 ΚΑΙ 3908/2011
Άρθρο 18
Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την
31.12.2014 και με δυνατότητα παράτασης της ως άνω
προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, μετά το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου (iii) της
περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004
(Α΄261) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού
έως και 100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη
σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προ−
σκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημέ−
νης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη − μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές
επιστολές, αν δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική
γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η
ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της
εγκριθείσας επιχορήγησης.
Δεν μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό
άνω του 50% της συνολικής επιχορήγησης, με εγγυητι−
κές επιστολές που εκδίδονται ειδικά από το Εθνικό Τα−
μείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ).
Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να καταβληθεί
προκαταβολή έως και 100% της προβλεπόμενης επι−
χορήγησης, το υπόλοιπο της εγγύησης άνω του 50%,
μπορεί να καλυφθεί με εγγυητική επιστολή που εκδίδε−
ται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς, κατά τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην της ΕΤΕΑΝ Α.Ε..
Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών
σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω, σύμφωνα με τα
ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης
της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης,
αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη Εγγυητική Επιστολή
και ο επενδυτής:
α. λαμβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγη−
σης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης
σε ποσοστό έως και 100% ή
β. δύναται να προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή,
για το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορή−
γησης προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι
εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του
καταβληθεί το ισόποσο της αναλογούσας επιχορήγησης,
έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης. Οι
εγγυητικές επιστολές της παραγράφου αυτής μπορεί
να εκδίδονται από τις τράπεζες και με την αίρεση, το
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ποσό της προκαταβολής να κατατίθενται απευθείας σε
δεσμευμένο από την τράπεζα λογαριασμό.»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης
και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς
και η δυνατότητα προκαταβολικής χορήγησης μέρους
ή και του συνόλου της επιδότησης αμέσως μετά την
υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, καθώς και εκχώρησης
μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης, καθορίζονται
με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρό−
ταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3908/
2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των
ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής
του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την
αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του
αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του
καταστάσεις ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία,
σύμφωνα με τη μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών.»
4. Το άρθρο 6 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής
κατηγορίες:
α. Γενικής Επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμ−
βάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπο−
ρούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου
και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία της παρούσας
παραγράφου ή σε μια από τις κατηγορίες των Ειδικών
Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του παρόντος νό−
μου.
β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην οποία περιλαμβάνο−
νται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού
των επιχειρήσεων και με τη χρησιμοποίηση τεχνολογι−
κών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα δι−
ασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνο−
λογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα
έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου
επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.
γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνο−
νται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότη−
τες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήμα−
τα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά
προβλήματα και με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολο−
γικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης
ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμ−
βάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρό−
τηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής
δραστηριότητας.
Ως προς το ύψος των ενισχύσεων για τα επενδυτικά
σχέδια του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται η παράγραφος
3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τα
Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου και
για τα οποία εφαρμόζεται το Καθεστώς Ενισχύσεων
Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων της ίδιας παραγράφου.»
Άρθρο 19
Παροχή φορολογικών κινήτρων
1. Η περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3908/
2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«α. To ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλα−
γής διαμορφώνεται κατ’ έτος με τους ακόλουθους πε−
ριορισμούς: Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της
ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο
κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης. Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, η μέγιστη
φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το
ένα δεύτερο (1/2) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης
φορολογικής απαλλαγής. Κατά την αμέσως επόμενη
διαχειριστική περίοδο η μέγιστη φορολογική απαλλα−
γή, συνυπολογιζομένης και της ενίσχυσης της πρώτης
διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να ανέρχεται μέχρι και
το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολο−
γικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριμένης
ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται εντός
δεκαπέντε (15) διαχειριστικών περιόδων, μετά τη δι−
αχειριστική περίοδο, εντός της οποίας δημοσιεύτηκε
η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης.»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχε−
δίων
α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής ύψους
έως και πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ μπο−
ρούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα
είδη των ενσιχύσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόμου,
το ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών
σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής,
ύψους άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000)
ευρώ μπορεί να παρέχεται μόνο φορολογική απαλλαγή,
για το ποσό της επένδυσης που υπερβαίνει τα πενήντα
εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 1 της περίπτωσης α΄ του άρθρου 4 του
παρόντος νόμου.»
3. Οι περιπτώσεις β΄, βα΄, ββ΄ και γ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 13 του ν. 3908/2011 καταργούνται και οι περι−
πτώσεις δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της ίδιας παραγράφου ανα−
ριθμούνται σε περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄και ε΄ αντίστοιχα .
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3
του άρθρου 13 του ν. 3908/2011, που πλεόν αναριθμείται
σε περίπτωση γ΄, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων
της παραγράφου αυτής τελούν υπό την προϋπόθεση
της κύρωσής τους με νόμο.»
5. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 3908/2011, που πλέον αναριθμείται σε περίπτωση ε΄
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ε. Με την απόφαση υπαγωγής, που εκδίδεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, για κάθε επενδυτικό σχέδιο
της παρούσας παραγράφου ορίζεται το είδος και τα
ποσοστά των παρεχόμενων ενισχύσεων και δύνανται να
τίθενται ειδικοί όροι ανάλογα με το είδος της επένδυ−
σης που αφορούν το χρόνο υλοποίησης και διατήρησής
της.»
6. Για τα επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, που θα υπο−
βληθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και,

ανεξάρτητα από το ύψος της επένδυσης παρέχονται
μόνο φορολογικά κίνητρα.
Άρθρο 20
Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3908/
2011 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ΄ Ο τομέας της ναυπηγίας, όπως ορίζεται στο πλαί−
σιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομη−
χανία (2003/C137/06), εξαιρουμένων των ναυπηγημάτων
που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές
βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις.»
2. Στην υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης στ΄ της παρ.
3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 προστίθεται εδάφιο
ως ακολούθως:
«Επίσης εξαιρούνται έργα πολιτικού μηχανικού που
υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστά−
σεων και υποδομών, καθώς και οι δαπάνες κατασκευής
έργων σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα, προκειμέ−
νου για επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ), οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνονται και στα
άυλα περιουσιακά στοιχεία, ως δικαίωμα χρήσης.»
3. Η υποπερίπτωση 86 της περίπτωσης στ΄ της παρ.
3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμέ−
νων των κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ολοκλη−
ρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισμού
υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων, Υγείας και κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών,
προσδιορίζεται η έννοια των ολοκληρωμένων σύνθετων
επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας, καθώς και οι
επιμέρους όροι και κριτήρια επιλεξιμότητάς τους.»
4. Η υποπερίπτωση ζα΄ της περίπτωσης ζ΄της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«ζα. Την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό
ξενοδοχειακών μονάδων. Εξαιρούνται:
αα. Οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέ−
κταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής
ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται
σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
ββ. Οι επενδύσεις που αφορούν την επέκταση και
τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν
διακόψει τη λειτουργία τους, υπό την προϋπόθεση ότι
στο διάστημα διακοπής να μην έχει γίνει αλλαγή χρήσης
του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγ−
χρονισμού τους αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλά−
χιστον τριών αστέρων ή ότι κατά την ολοκλήρωση του
επενδυτικού τους σχεδίου το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας
θα αφορά σε ξενοδοχειακή μονάδα τουλάχιστον τριών
(3) αστέρων.
γγ. Οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις
Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακών Κέντρων,
Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Θεματικών Πάρκων, Του−
ριστικών Λιμένων Σκαφών Αναψυχής, γηπέδων Γκολφ,
Εγκαταστάσεων Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξι−
οποίησης Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικών Κέντρων,
Κέντρων Προπονητικού − Αθλητικού Τουρισμού, Αυτο−
κινητοδρομίων). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
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και Δικτύων, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
και Τουρισμού είναι δυνατόν να εισάγονται τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές και για άλλες –πέραν
αυτών του προηγούμενου εδαφίου− κατηγορίες εγκα−
ταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, οι οποίες με
αυτόν τον τρόπο καθίστανται υποκείμενο εφαρμογής
των διατάξεων του νόμου αυτού.
δδ. Οι επενδύσεις που αφορούν οργανωμένους υποδο−
χείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστι−
κά καταλύματα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1Γ΄ του
άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011, εκτός του μέρους
αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια
μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις.
εε. Οι επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων πα−
ραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχεια−
κές μονάδες τουλάχιστον δύο (2) αστέρων, καθώς και
οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων
που λειτουργούν σε χαρακτηρισμένα παραδοσιακά ή
διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε
κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.
στστ. Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού Τουριστικών
Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping) κατηγορίας
Γ τάξης και άνω, καθώς και οι επενδύσεις μετατροπής,
επέκτασης και εκσυγχρονισμού αυτών σε ολοκληρωμέ−
νης μορφής ξενοδοχειακή μονάδα κατηγορίας τουλά−
χιστον τριών (3) αστέρων.
ζζ. Οι επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό και
επεκτάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμά−
των, όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια με τη μορφή
δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατη−
γορίας».
5. Η υποπερίτπωση ζβ΄ της περίπτωσης ζ΄ της παρ.
3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«ζβ. Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενο−
δοχειακών μονάδων πριν παρέλθει πενταετία από την
έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομη−
νία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης
εκσυγχρονισμού της μονάδας. Στην πενταετία από την
έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περί−
πτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο
η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης
ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμέ−
νου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από
υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δω−
ματίων ή διαμερισμάτων.»
6. Η παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:
«12. Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγμα−
τοποιούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές
(Β.Ε.Π.Ε.), σε Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων
των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού
Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.) και σε Ζώνες Καινοτομίας πα−
ρέχεται, κατ’ εξαίρεση του ανώτατου ποσοστού της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ποσοστό ενίσχυ−
σης μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων.»
7. Η παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«13. Στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται
στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που
ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής
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Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης.»
8. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή τα πάγια πε−
ριουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέ−
δια παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) που ενισχύονται με τον παρόντα νόμο
και αντιστοιχούν στις δαπάνες έργου επέκτασης για τη
σύνδεσή τους με το Δίκτυο. Τα πάγια αυτά περιουσιακά
στοιχεία επιτρέπεται να μεταβιβάζονται στον κύριο του
Συστήματος ή του Δικτύου, εφόσον υπάρχει σχετική
υποχρέωση κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»
9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του
ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα ποσά των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρη−
ματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και απαλλαγής από κα−
ταβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου
αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να
κεφαλαιοποιηθεί και επιστρέφεται σε περίπτωση διάλυ−
σης της επιχείρησης εντός του χρονικού διαστήματος
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου.»
10. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011, όπως αντι−
καταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 241 του
ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του
παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων και των ενισχύσε−
ων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008, δεν μπορούν να υπερβούν
σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο
των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για με−
μονωμένη επιχείρηση και των τριάντα εκατομμυρίων
(30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή
συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια
που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά
για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής
Επιχειρηματικότητας τα προαναφερόμενα ποσά ορίζο−
νται στο διπλάσιο.»
11. Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3908/2011, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 241 του
ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τμήμα που δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστό
οκτώ τοις χιλίοις (8‰) των προβλεπόμενων πιστώσεων
για την καταβολή των επιδοτήσεων του παρόντος που
εγγράφονται στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επεν−
δύσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου, αφορά την κάλυψη δαπανών των διαδικασιών
αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των επεν−
δυτικών σχεδίων, περιλαμβανομένων των αποζημιώσεων
των Οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές.
Δεν υπόκειται στην ανωτέρω κράτηση το ποσό των πι−
στώσεων που προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια. Για
το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ειδικό έργο με πίστωση που αντιστοιχεί
στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που προβλέπονται
κατ’ έτος από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσε−
ων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων
εν γένει του παρόντος νόμου. Το κόστος μετακίνησης
των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών
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των άρθρων 7 και 11 αντίστοιχα του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83),
που συνίσταται σε οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαμονής
και ημερήσια αποζημίωση, καθορίζεται με κοινή από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών
και βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.»
12. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 241 του ν. 4072/
2012 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Για την επανεξέταση των παραπάνω επενδυτικών
σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια
έως και 100 KWP δεν απαιτείται αξιολόγηση και πα−
ραπομπή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της παρα−
γράφου 4 του άρθρου αυτού για γνωμοδότηση, παρά
μόνο διοικητικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο
τρόπος ελέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης
και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλε−
κτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP.»
13. Τα στοιχεία (ii) και (iii) της περίπτωσης δ΄ της παρά−
γραφου 6 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«(ii) Η πραγματοποίηση επενδύσεων θερμοκηπίων, επί
γηπέδου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκ−
μισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από το
χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Παραίτηση του
εκμισθωτή από το δικαίωμα ιδιόχρησης δεν απαιτείται.
(iii) Η πραγματοποίηση επενδύσεων χιονοδρομικών
κέντρων, παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και γηπέδων γκολφ, επί ακινήτου του
οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς
τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από το χρόνο υποβολής
της αίτησης υπαγωγής. Παραίτηση του εκμισθωτή από
το δικαίωμα ιδιόχρησης δεν απαιτείται.»
14. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ. Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με
πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από
ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, πα−
ραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών, εκτός των κλειστών
σταθμών δημόσιας χρήσης στάθμευσης.»
15. Όπου κατά τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων
2601/1998 (Α΄81), 3299/2004 (Α΄261) και 3908/2011 (Α΄8)
αναφέρεται χρόνος ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων,
νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου, όπως αυτός αναφέρεται
στη σχετική απόφαση ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος
δημοσίευσης της απόφασης αυτής.
16. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 προστί−
θεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ως επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου, λογίζονται και όσα αποσκοπούν
στην επαναλειτουργία μονάδων, με ή χωρίς αύξηση της
δυναμικότητας, των οποίων η παραγωγική λειτουργία
έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν την υποβολή αίτησης
υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού, εξαιρουμέ−
νων των επενδυτικών σχεδίων που στο παρελθόν είχαν
υπαχθεί σε επενδυτικούς νόμους και για τα οποία στη
συνέχεια εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκλησης της υπα−
γωγής τους.»

17. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3908/2011 προστί−
θενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως ακολούθως:
«δ. Για τα επενδυτικά σχέδια του δευτέρου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου,
ενισχυόμενες δαπάνες αποτελούν και οι δαπάνες εκ−
συγχρονισμού των κτηριακών και των μηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
ε. Σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν μεταλλευτι−
κές και εξορυκτικές επιχειρήσεις, ενισχύονται και οι
δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της
εκμετάλλευσης, που αφορούν στοές, φρεάτια, αντλιο−
στάσια, κύρια έργα αερισμού και κεκλιμένα προσπέλα−
σης, περιχάραξης.»
18. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 προστί−
θεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικότερα για τα υπαγόμενα στις διατάξεις του πα−
ρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια των Ανανεώσιμων Πη−
γών Ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχεται η δυνατότητα υποβολής
επενδυτικών σχεδίων που αφορούν επέκταση υπάρχου−
σας ή υπό κατασκευήν μονάδας, εφόσον η επέκταση
αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικής
ισχύος της εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής
άδειας παραγωγής. Η διάταξη του προηγουμένου εδα−
φίου εφαρμόζεται και σε επενδυτικά σχέδια Ανανεώ−
σιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, εξαιρουμένων των επενδυ−
τικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήματα.»
19. Επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 2601/1998, 3299/2004
και 3908/2011 όπως ισχύουν, είναι δυνατή η κάλυψη της
απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο, δίχως να απαιτείται μετοχοποίησή τους
και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.
20. Επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί σε καθε−
στώς κρατικών ενισχύσεων κατά τις διατάξεις ανα−
πτυξιακών νόμων προγενέστερων του ν. 2601/1998 και
για τα οποία δεν παρέχεται δυνατότητα ολοκλήρωσής
τους δια μεταβατικών διατάξεων, παρέμεναν δε εκκρε−
μή λόγω δικαστικών διαφορών, οι οποίες επιλύθηκαν
τελεσίδικα δίχως υπαιτιότητα του επενδυτή, δύνανται
να ενεργοποιούνται κατόπιν σχετικού αιτήματος του
επενδυτή και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της
παραγράφου αυτής.
21. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 241 του
ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορί−
ζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων
παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την
υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωσή τους, με κριτήρια
την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους,
το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς
και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Η απόφαση του
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για επενδυτικά
σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια
για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής μετά την
έκδοση του παρόντος νόμου.»
22. Η υποπερίπτωση − 35.11.10.09 − της περίπτωσης στ΄
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«− 35.11.10.09 − «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήματα και μονάδες παραγωγής ηλε−
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κτρικής ενέργειας που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, όπως περιγράφονται
στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του πίνακα της παραγρά−
φου 1 (β) του άρθρου 13 του ν. 3468/2006.»
23. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ.
1 του άρθρου 3 του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 7 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012, αντικα−
θίσταται ως ακολούθως:
«αα. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτι−
ριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς
και οι ειδικές δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν
το (60%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των Μικρών και
Μεσαίων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυ−
ξάνεται κατά το 10%.»
24. α. Η υποπερίπτωση αβ΄της περίπτωσης α΄της παρ.
5 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«αβ. Εμπορικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και
της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) που δι−
έπεται από τις διατάξεις του ν. 4072/2012.»
β. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του
ν. 3908/2011 προστίθεται υποπερίπτωση αδ΄ ως ακο−
λούθως:
«αδ. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.
Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄216), καθώς και οι Ομάδες Πα−
ραγωγών (ΟΠ), οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
και οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του ν. 4015/2011.»
γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όριο
των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ της περίπτω−
σης δ΄ της παρ, 5 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 αυξά−
νεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
Άρθρο 21
Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της επένδυσης
Το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011, το οποίο προστέθηκε
με την παρ. 15 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012, αντι−
καθίσταται ως εξής:
«1. Αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου μπορεί να υποβάλλονται καθ’ όλη τη δι−
άρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. Στις πε−
ριπτώσεις εξέτασης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής
ενέργειας από ΑΠΕ δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος
τροποποίησης για αλλαγή προμηθευτή ή τύπου μηχανο−
λογικού εξοπλισμού, όταν η συνολική ονομαστική ισχύς
δεν μεταβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Ο
φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτημα τροπο−
ποίησης όταν γίνονται μεταβολές του εγκεκριμένου φυ−
σικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ κατηγοριών
ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές
στο σύνολό τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκε−
κριμένου προϋπολογισμού. Αν η τροποποίηση φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου επιφέρει μεταβολή που
υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της
επένδυσης υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικό αίτημα
τροποποίησης.
2. Τα αιτήματα αυτά εξετάζονται από την Υπηρεσία
και μπορεί να γίνουν αποδεκτά υπό τις ακόλουθες προ−
ϋποθέσεις: α) να μην επέρχεται απόκλιση από όρους
και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της
αξιολόγησης και της βαθμολόγησης του επενδυτικού
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σχεδίου (π.χ. δαπάνες καινοτομίας, δημιουργούμενες
θέσεις απασχόλησης), β) να μην επέρχεται κατάργηση
κατηγορίας ενέργειας η οποία έχει προβλεφθεί στην
απόφαση υπαγωγής (η προσθήκη νέας κατηγορίας δύ−
ναται να γίνει αποδεκτή), γ) να μην επέρχεται υπέρβαση
των ορίων των επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως
αυτά προσδιορίζονται από το ν. 3908/2011 και τις κάθε
φορά τροποποιήσεις του.
Για να γίνει δεκτό ένα αίτημα τροποποίησης θα πρέ−
πει επιπλέον να διασφαλίζεται ότι: α) εξακολουθούν
να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης
και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της,
β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις
της προκήρυξης, γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχο−
ρηγούμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους
του ποσού της ενίσχυσης. Το αίτημα τροποποίησης
υποβάλλεται από τον δικαιούχο της ενίσχυσης προς την
Υπηρεσία, μέσω του ΠΣΚΕ−Επ συνοδευόμενο από αιτιο−
λόγηση της σκοπιμότητάς του, καθώς και σχετικές προ−
σφορές, προτιμολόγια, ενημερωτικά δελτία (prospectus),
τα οποία αιτιολογούν τις μεταβολές στο κόστος.
3. Η Υπηρεσία εξετάζει το αίτημα στην ουσία του και
αποφασίζει για τη μερική ή ολική αποδοχή ή απόρριψή
του εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
υποβολή και παραλαβή του. Αν η Υπηρεσία αποδεχτεί
το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά, εκδίδει τρο−
ποποίηση της υπουργικής απόφασης υπαγωγής. Στην
αντίθετη περίπτωση, ενημερώνει εγγράφως τον επενδυ−
τή για τη μη αποδοχή του αιτήματός του και αιτιολογεί
την απόφασή της.
4. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας ή της
έδρας της επιχείρησης είτε κατά τη διάρκεια υλοποί−
ησης του επενδυτικού σχεδίου είτε μετά από την ολο−
κλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης
υποχρεούται σε προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της
Υπηρεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για χρονικό δι−
άστημα έως πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της
επένδυσης.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 εφαρμόζονται
και για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί κατά
τις διατάξεις των νόμων 2601/1998 και 3299/2004, όπως
ισχύουν.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Οικονομικών, εκδίδεται απόφαση με την οποία ορίζεται
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου για την υπο−
βολή αιτημάτων τροποποίησης κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 22
Συνέργεια και Δικτύωση
Η περίπτωση δ΄της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3908/
2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ. Συνέργειας και Δικτύωσης
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που
υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης
που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα
οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
των επιχειρήσεων είτε αξιοποιούν υποδομές που δημι−
ουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση είτε
συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό
και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγρα−
φικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων
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και υπηρεσιών. Τα σχήματα αυτά απαρτίζονται από πέ−
ντε τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Αττικής
και στο Νομό Θεσσαλονίκης και από τρεις τουλάχιστον
επιχειρήσεις στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας
και λειτουργούν υπό μορφή Κοινοπραξίας, στην οποία
δύναται να συμμετέχουν και επιχειρήσεις των κρατών
− μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατηγορία αυτή
μπορούν να συμμετέχουν με ποσοστό έως 20% Ανώ−
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Φορείς και
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Τα ενισχυόμενα
επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κοινές δράσεις, όπως
κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, ελέγ−
χου ποιότητας, αποθήκευσης, δικτύων διανομής, διακί−
νησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής
υπηρεσιών, κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυ−
ακού εμπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας,
κοινή εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού κ.ά..»
Άρθρο 23
Επιτάχυνση Διαδικασιών
1. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων επενδυτών,
μπορεί να διενεργούνται ενδιάμεσοι έλεγχοι πιστοποί−
ησης, καθώς και τελικοί έλεγχοι ολοκλήρωσης επεν−
δυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011,
από πιστοποιημένους φορείς. Οι εκθέσεις ελέγχου του
προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται στις αρμόδιες για
την έκδοση της απόφασης Υπηρεσίες της Διοίκησης.
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια,
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς
και η διαδικασία ανάθεσης του έργου ελέγχου της πα−
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαδι−
κασία έκδοσης της σχετικής απόφασης της Διοίκησης.
3. Αιτήσεις θεραπείας επί επενδυτικών σχεδίων που
έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις του ν. 3299/2004, οι
οποίες έχουν υποβληθεί ως «Αιτήματα Θεραπείας» έως
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δεν έχουν εξε−
τασθεί, εξετάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία κατά
προτεραιότητα έως την 31.12.2013, άλλως τεκμαίρεται
η σιωπηρή απόρριψή τους.
4. Επί αιτήσεων θεραπείας που υποβάλλονται, αναφο−
ρικά με επενδυτικά σχέδια του προηγούμενου εδαφίου,
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται
το άρθρο 24 του ν. 2690/1996 «Κώδικας Διοικητικής Δι−
αδικασίας» (Α΄ 45).
5. Η παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών
σχεδίων υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι
από το Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται
έως 30 Απριλίου και από το μήνα Νοέμβριο για επενδυ−
τικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε
έτους. Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
6. α. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 7 του ν. 3469/2006 (Α΄131) περί δημοσίευσης
στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:
αα. οι αποφάσεις συγκρότησης των Γνωμοδοτικών
Επιτροπών της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004,

ββ. οι αποφάσεις συγκρότησης των Οργάνων Ελέγχου
της παρ. 17 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004,
γγ. οι αποφάσεις συγκρότησης Οργάνων του στοιχεί−
ου β΄της παρ. 4 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012,
δδ. οι αποφάσες σύστασης Οργάνων εξέτασης ενστά−
σεων και Οργάνων ελέγχου, που συγκροτούνται κατά
τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της παρα−
γράφου 5 και για τις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ αντίστοιχα,
του άρθρου 11 του ν. 3908/2011.
β. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Οργάνων του στοι−
χείου α΄ της παραγράφου αυτής, δημοσιεύονται στο
διαδύκτιο, μετά την έκδοσή τους, κατά τις διατάξεις του
ν. 3861/2010 (Α΄112) και ισχύουν από το χρόνο ανάρτησής
τους, με παράλληλη τοιχοκόλληση στο κεντρικό κτήριο
της Υπηρεσίας, η οποία τις εκδίδει.
γ. Τυχόν έλλειψη δημοσίευσης αποφάσεων συγκρότη−
σης Οργάνων, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. πριν την έκδοση του παρόντος
νόμου, δεν επιφέρει ακυρότητά τους.
δ. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, ως αποζημιώσεις Οργά−
νων της παραγράφου αυτής, σε εκτέλεση αποφάσεων
συγκρότησης που δεν έχουν δημοσιευθεί στο τεύχος
Υ.Ο.Δ.Δ., πριν της έκδοση του παρόντος νόμου, θεωρού−
νται νομίμως καταβληθέντα.
Άρθρο 24
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης
επενδυτικών σχεδίων
Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία ολοκλή−
ρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί
στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Η εν λόγω παράταση
παρέχεται πέραν αυτής που προβλέπεται στην παρ. 5
του άρθρου 241 του ν. 4072/2012.
Άρθρο 25
Κεφάλαια Εξωτερικού
1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3427/2005
(Α΄312), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Με όμοια απόφαση επιβάλλονται κυρώσεις που
συνίστανται σε πρόστιμο ή και ανάκληση της άδειας,
εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων αυτής ή
του παρόντος νόμου. Πριν από την επιβολή των κυρώ−
σεων η διοίκηση οφείλει να καλέσει εγγράφως την εται−
ρεία προκειμένου να υποβάλει έκθεση με τις απόψεις
της για τις παραβάσεις που τις αποδίδονται μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
της πρόσκλησης.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 89/1967 (Α΄132), όπως
προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3427/2005 (Α΄312),
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν οι
αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
υπαγωγή των εταιρειών στις διατάξεις του παρόντος,
β) εξειδικεύονται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του παρόντος, γ) ορίζονται τα όργανα και
η διαδικασία ελέγχου των εταιρειών αυτών, δ) εξειδι−
κεύεται το είδος, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία
επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 1 του παρόντος και ε) ορίζεται η διαδικασία και
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τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή των
εγγυητικών επιστολών που προβλέπονταν στις διατά−
ξεις του παρόντος πριν την αντικατάστασή τους, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση
του παρόντος.»
3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης
Ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 (Α΄261),
όπως ισχύει, προστίθεται η φράση:
«με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του
ν. 3888/2010 (Α΄175), η οποία εφαρμόζεται ρητώς και
για την περίπτωση εφαρμογής πάσης φύσεως αναπτυ−
ξιακών νόμων, εφόσον η επιδότηση που αφορά στα
υποβληθέντα στην Υπηρεσία σχετικά παραστατικά δεν
υπερβαίνει ποσοστό 25% επί της συνολικής επιδότησης
που αφορά την επένδυση. Τα παραστατικά αυτά δεν
πιστοποιούνται για ολοκλήρωση της επένδυσης και η
επένδυση ολοκληρώνεται μετά από γνωμοδότηση της
αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, με μειωμένο προ−
ϋπολογισμό, αφαιρουμένων των ποσών επιχορήγησης
που αντιστοιχούν σε αυτά. Τυχόν καταβληθείσες επι−
χορηγήσεις που αντιστοιχούν στα παραστατικά αυτά,
ανακαλούνται».
4. Δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση υλοποί−
ησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο
ν. 1892/1990, καθώς και σε μεταγενέστερους επενδυ−
τικούς νόμους, εφόσον τυχόν αυθαίρετες κτιριακές
υποδομές που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011 περί τακτο−
ποίησης αυθαιρέτων κι έχει εκδοθεί σχετική άδεια
λειτουργίας.
5. Επενδυτικά σχέδια, που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων, κατά τις διατάξεις του ν.1892/1990
και 2601/1998, από Ανώνυμες Εταιρείες στις οποίες μέ−
τοχοι είναι αφενός Δήμοι με ποσοστό άνω του 51 %
και αφετέρου άλλες Α.Ε. ή ΕΠΕ ελεγχόμενες από το
Δημόσιο, τα οποία υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου και επι−
δοτήθηκαν κατά ένα ποσοστό μόνο της εγκεκριμένης
επιχορήγησης αλλά δεν λειτούργησαν επιχειρηματι−
κά, θεωρούνται ολοκληρωμένα χωρίς κανένα δικαίωμα
αναζήτησης από τον φορέα του υπολοίπου ποσοστού
της επιδότησης. Τυχόν ανακλητικές αποφάσεις για την
υπαγωγή τους στους αναπτυξιακούς νόμους λογίζονται
ως μη εκδοθείσες.
Άρθρο 26
Κύρωση υπουργικής απόφασης υπαγωγής
της επιχείρησης«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΙΟΣ ΑΕ» με δ/τ «ΗΛΙΟΣ ΑΕ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης
Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η με Αριθμ.
Πρωτ: 48525/ΥΠΕ/5/04425/E/Ν.3299/04/13.11.2012 απόφα−
ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της επι−
χείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ ΑΕ»
με δ/τ «ΗΛΙΟΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με
το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο
τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 2.
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Άρθρο 27
Κύρωση απόφασης υπαγωγής της υπό σύσταση
επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης
Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η
με Αριθμ. Πρωτ: 48563/ΥΠΕ/5/01135/Ε/Ν.3299/04/ 13.11.2012
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή
της υπό σύσταση επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS
A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος ως
Παράρτημα 3.
Άρθρο 28
Κύρωση απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ/τ«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης
Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η με Αριθμ.
Πρωτ: 41728/ΥΠΕ/5/03148/E/Ν.3299/04/2.10.2012 απόφα−
ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της επι−
χείρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ/τ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με
το κίνητρο της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο
τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 4.
Άρθρο 29
Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η από 15.10.2012
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της
Υπουργού Τουρισμού περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ.
25366/ΥΠΕ/4/00400/Ε/Ν.3299/04/22.12.2006 απόφασης με
την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του
παρόντος ως Παράρτημα 5.
Άρθρο 30
Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η από 19.10.2012
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της
Υπουργού Τουρισμού περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ.
25368/ΥΠΕ/4/00402/Ε/Ν.3299/04/22.12.2006 απόφασης με
την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
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της επιχορήγησης και περιλαμβάνεται στο τέλος του
παρόντος ως Παράρτημα 6.
Άρθρο 31
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2160/1993 (Α΄118)
ως προς τους συντελεστές δόμησης
α. Ο αριθμός 1 της περίπτωσης δ΄ του Παραρτήματος
I της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 2160/1993
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΔΟΜΗΣΗΣ
Κατηγορία
Χρήσεων
Γης

Μέγιστος Μέγιστο Απόσταση Αναλογία
Συντελεστής Ύψος από το όριο Θέσεων
Δόμησης (μέτρα)
(μέτρα) Στάθμευσης

Ξενοδοχεία

0.14

16
10
1/4 Δωμάτια
(ίδε και 4) (ίδε 5 και 6)

Κατοικία

0.16

7,5
10
1/Μονάδα
(ίδε και 4) (ίδε 5 και 6)

Εμπορικές
Δραστηριότητες

0.06

10
10
3/100 τ.μ.
(ίδε και 4) (ίδε 5 και 6)

0.02

(ίδε και 4) (ίδε
(ίδεκαι
κι 5)
5)

(ίδε 7)

10
10
(ίδε και 4) (ίδε και 5)

(ίδε 6)

15
10
(ίδε και 4) (ίδε και 5)

(ίδε 6)»

Συνδετικός
Χώρος
Κέντρα
αναψυχής
και
διασκέδασης
Καζίνο

0.07

β. Ο αριθμός 2 της περίπτωσης δ΄ του Παραρτήματος
Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 2160/1993
αντικαθίσταται ως εξής: «2. Συντελεστής Δόμησης: 0,45
επί της συνολικής έκτασης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Άρθρο 32
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι ο καθορισμός:
α) των όρων και της διαδικασίας εξέτασης και χορήγη−
σης, αναστολής και ανάκλησης της άδειας ίδρυσης, κα−
τασκευής, οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης
αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών από το Δημόσιο,
από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού,
από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και
από φυσικά πρόσωπα,
β) των υποχρεώσεων και των προσόντων των ανωτέ−
ρω φορέων και προσώπων, στους οποίους χορηγείται
άδεια λειτουργίας αεροδρομίων επί υδάτινων επιφα−
νειών,
γ) των απαγορεύσεων, των περιορισμών δραστηριο−
τήτων και των υποχρεώσεων των πλοίων που διαπλέ−
ουν αεροδρόμια επί υδάτινων επιφανειών ή κινούνται
πλησίον αυτών,

δ) των διαδικασιών ελέγχου και επιθεώρησης των αε−
ροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και των σχετικών
κυρώσεων, και
ε) των προϋποθέσεων προσθαλάσσωσης και αποθα−
λάσσωσης αεροσκαφών επί υδάτινων πεδίων.
Άρθρο 33
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α) «Υδατοδρόμιο»:Το αεροδρόμιο επί υδάτινης επι−
φάνειας, το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν μέρει
για την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και επί της
επιφάνειας αυτής κίνηση αεροσκαφών και στο οποίο
περιλαμβάνεται η κατάλληλη υποδομή σε κτηριακές
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσι−
ών εξυπηρέτησης επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου.
β) «Αεροπορική ημέρα»: Το χρονικό διάστημα που ορί−
ζεται 30 λεπτά πριν την ανατολή έως και 30 λεπτά μετά
τη δύση του ηλίου.
γ) «Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου»: Η άδεια που
χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
για την ίδρυση, κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία και
εκμετάλλευση υδατοδρομίου από το Δημόσιο, από ορ−
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου
βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δι−
καίου και από φυσικά πρόσωπα.
δ) «Αεροσκάφος »:Υδροπλάνο ή αμφίβιο αεροπλάνο ή
αμφίβιο ελικόπτερο.
ε) «Αερομεταφορέας»: Επιχείρηση αεροπορικών με−
ταφορών που διαθέτει το προβλεπόμενο Πιστοποιητι−
κό αερομεταφορέα και Άδεια Εκμετάλλευσης σε ισχύ,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
στ) «Αποθαλάσσωση»: Η με ίδιες δυνάμεις αποκόλληση
αεροσκάφους από την επιφάνεια του ύδατος.
ζ) «Δ.Κ.Α.Σ»: Οι «Διεθνείς Κανονισμοί για την Αποφυγή
Συγκρούσεων στη θάλασσα» του έτους 1972, όπως έχουν
κυρωθεί από την Ελλάδα, τροποποιηθεί και ισχύουν
κάθε φορά.
η) «Εγχειρίδια Υδατοδρομίου»: Τα εγχειρίδια που υπο−
βάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της
Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου και τα οποία περι−
λαμβάνουν:
(αα) το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του (Operation Manual),
(ββ) το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security
Program),
(γγ) το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης
Ανάγκης (Emergency Plan).
θ) «Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ Όψεως (VISUAL
METEOROLOGICAL CONDITIONS/V.M.C.)»: Μετεωρολο−
γικές συνθήκες εκφρασμένες από την άποψη ορατότη−
τας, απόστασης από νέφη και οροφής νεφών, που είναι
ίσες ή καλύτερες από τα καθορισμένα ελάχιστα όρια.
ι) «Περιοχή ελιγμών Υδατοδρομίου»: Υδάτινη περιο−
χή του Υδατοδρομίου, οποιουδήποτε σχήματος, εντός
του οποίου δύναται να ορίζεται, σε συνάρτησή της με
τη μορφολογία της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης
περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αε−
ροσκάφους αναφοράς, τουλάχιστον ένα ορθογώνιο
διαστάσεων τέτοιων, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής
προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόμηση
των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγμών ορίζεται είτε από
τις συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου είτε από
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τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σχήματος της
περιοχής ελιγμών και δεν περιλαμβάνει τους χώρους
ελλιμενισμού των αεροσκαφών.
ια) «Περιοχή κίνησης Υδατοδρομίου»: Η περιοχή του
Υδατοδρομίου που χρησιμοποιείται για την αποθαλάσ−
σωση, προσθαλάσσωση και υδατοδρόμηση αεροσκαφών
και αποτελείται από τις περιοχές ελιγμών του Υδατο−
δρομίου και ελλιμενισμού αεροσκαφών.
ιβ) «Προσθαλάσσωση»: Η προσυδάτωση του αεροσκά−
φους.
ιγ) «Πτήσεις γενικής αεροπορίας»: Πτητική δραστηριό−
τητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η οποία
δεν είναι πτητική λειτουργία δημοσίων μεταφορών ή
πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.
ιδ) «Πτήση VFR (VFR Flight)»: Η πτήση που διεξάγεται
σύμφωνα με τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.
ιε) «Σύστημα W.G.S.−84»: Το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύ−
στημα (World Geodetic System) του έτους 1984.
ιστ) «Υδάτινο πεδίο»: Η υδάτινη περιοχή προσθαλάσ−
σωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους, που χρησι−
μοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέ−
τηση πτήσεων.
ιζ) «Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευ−
σης Λιμένα»: Ο κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της
Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας που έχει,
κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης, της λειτουργίας
και της εκμετάλλευσης λιμένα.
ιη) «Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου»: Ο κάτοχος
της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ή το νομικό ή
φυσικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η διοίκηση,
διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση των υποδο−
μών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, όπως επίσης
και ευθύνη για το συντονισμό και την ασφάλεια των
τυχόν δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, οι οποίες
λειτουργούν εντός των ορίων του υδατοδρομίου.
Άρθρο 34
Γενικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλα τα
υδατοδρόμια, στα οποία εξυπηρετούνται πτήσεις δημό−
σιων αερομεταφορών, γενικής αεροπορίας, και αεροπο−
ρικών εργασιών από το Δημόσιο, από οργανισμό τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθμού, από νομικά
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις
προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.
2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η
χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή:
α) που έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυ−
ροβόλιο πλοίων ή χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν,
β) εάν από αυτήν προκαλούνται κίνδυνοι στη ναυσι−
πλοΐα και αντικειμενικές δυσχέρειες στη λειτουργία λι−
μένων ή λιμενικών εγκαταστάσεων. Αγκυροβόλια πλοίων
μπορεί να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις
για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, εφόσον δεν υπάρ−
χουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία, κατόπιν σχετικής
εγκρίσεως από τον αρμόδιο Φορέα και σύμφωνης γνώ−
μης της τοπικής Λιμενικής Αρχής,
γ) όπου διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων
Δυνάμεων,
δ) που βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων,
όπως αυτές ορίζονται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 23/2000 (Α΄ 18), λαμβάνοντας υπόψη και τους περι−
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ορισμούς κίνησης μηχανοκίνητων σκαφών σύμφωνα με
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,
ε) όπου οι συνήθως επικρατούσες καιρικές συνθήκες,
όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι δυσμενείς και δημι−
ουργούν σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των δύο
(2) μέτρων.
3. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων
προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν
τη Συνθήκη Σένγκεν (Schengen), εφόσον έχει διασφα−
λιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των κατά νόμο
προβλεπόμενων ελέγχων και τηρούνται απαρέγκλιτα
τα διαλαμβανόμενα στο οικείο Πρόγραμμα Ασφαλείας
του υδατοδρομίου. Πτήσεις από και προς χώρες που
δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγματοποιού−
νται μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα ή Λιμένα
χαρακτηρισμένων κατά περίπτωση ως νομοθετημένου
σημείου εισόδου−εξόδου για τη διενέργεια των κατά
νόμο απαιτούμενων ελέγχων, εκτός εάν το υδατοδρόμιο
έχει οριστεί ως σημείο εισόδου−εξόδου με κοινή από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία και μετά από σχετική αίτηση του
Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου.
4. Η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των
υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια
της αεροπορικής ημέρας.
5. Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου για
την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών
επί υδάτινων πεδίων.
6. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν
εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988)
και του κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011.
Άρθρο 35
Xρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων
Είναι δυνατή η χρηματοδότηση μέρους ή όλων των
επιμέρους ενεργειών για την κατασκευή, οργάνωση και
λειτουργία υδατοδρομίου από ιδιωτικούς ή/και δημόσι−
ους, εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά τις δια−
τάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο
πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρού−
νται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010
(Α΄204), όπως ισχύει. Η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί
να υπαχθεί στο πλαίσιο των συμπράξεων δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα.
Άρθρο 36
Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Ναυτιλίας και Αιγαίου χορηγείται άδεια λειτουργίας
υδατοδρομίου. Προκειμένου για υδατοδρόμιο σε λίμνη,
η άδεια λειτουργίας χορηγείται με απόφαση αποκλει−
στικώς του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου δύναται να χορη−
γηθεί σε φυσικό πρόσωπο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκη−
σης πρώτου ή δεύτερου βαθμού και σε ενώσεις προ−
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σώπων. Το Δημόσιο μπορεί να λειτουργεί υδατοδρόμια
υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος.
3. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται μόνο
σε πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κράτους του Ευ−
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
Αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 1815/1988 (Α΄ 250), όπως ισχύει.
4. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε
φυσικό πρόσωπο, το οποίο πληροί της προϋποθέσεις β΄
έως ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 (Α΄164),
όπως ισχύει. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται σε ένωση
προσώπων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στα πρό−
σωπα όλων των μελών της οι προϋποθέσεις του προ−
ηγούμενου εδαφίου.
5. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας υδα−
τοδρομίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πρέπει
να πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2
του ν. 2518/1997 σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις β΄
έως ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997, όπως
ισχύει. Αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, οι προϋπο−
θέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος ισχύουν και
για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του διευ−
θύνοντος συμβούλου.
6. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας
υδατοδρομίου σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή ιδιωτι−
κή κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 4 του παρόντος ισχύουν για όλους τους
εταίρους, τους διαχειριστές (νομίμους εκπροσώπους)
της, με εξαίρεση τους ετερόρρυθμους εταίρους. Οι δε
προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος ισχύ−
ουν και για το νόμιμο εκπρόσωπο Ε.Π.Ε., ομόρρυθμης ή
ετερόρρυθμης εταιρείας ή Ι.Κ.Ε..
7. Προκειμένου περί συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώ−
πων πάσης φύσεως, οι προϋποθέσεις της παραγράφου
4 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού
συμβουλίου τους.
Άρθρο 37
Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων
1. Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων,
για την κίνηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και τε−
λικώς για την έκδοση της άδειας λειτουργίας υδατο−
δρομίου ορίζεται η Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού,
Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων (Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.)
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. είναι αρμόδια ιδίως για:
α) την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών
που αποτελούν τον τεχνικό φάκελο, όπως αναφέρονται
στο άρθρο 39 του παρόντος,
β) τη διαβίβαση αντίγραφου της αίτησης και των δι−
καιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των Εγχειριδίων
Υδατοδρομίου, στα συναρμόδια Υπουργεία και στις αρ−
μόδιες υπηρεσίες, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο
40 του παρόντος,
γ) τη συγκέντρωση των απαντήσεων των συναρμόδιων
Υπουργείων,
δ) την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου
και τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών
από τον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση που ο φάκελος
δεν είναι πλήρης,

ε) την εισήγηση υπογραφής κοινής υπουργικής από−
φασης χορήγησης άδειας στον αιτούντα με τις προϋ−
ποθέσεις του άρθρου 39 του παρόντος,
στ) τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση τα−
κτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των υδατοδρομίων,
ζ) την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σε τακτά χρο−
νικά διαστήματα ως προς το στάδιο στο οποίο βρίσκο−
νται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους
τυχόν καθυστέρησης ή αδυναμίας παροχής άδειας.
Άρθρο 38
Αίτηση για χορήγηση άδειας
λειτουργίας υδατοδρομίου
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ο ενδιαφε−
ρόμενος υποβάλει σχετική αίτηση στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Η
αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος πε−
ριέχει σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
α) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση
που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κα−
τάλογος των εγγράφων νομιμοποίησης αυτού (σύσταση,
καταστατικό, τροποποιήσεις αυτού, μέχρι και την ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτησης), τα οποία αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., εφόσον διατίθενται
σε Φ.Ε.Κ. ή στο Γ.Ε.ΜΗ..
β) Επικυρωμένο αντίγραφο της υποβληθείσης στην
αρμόδια φορολογική Αρχή, δήλωσης έναρξης εργασι−
ών ή δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, με
αντικείμενο τη λειτουργία υδατοδρομίου.
γ) Ορισμός νομίμου εκπροσώπου ή αντικλήτου. Η ένω−
ση προσώπων ορίζει κατά νόμο υπεύθυνο, στο πρόσωπο
του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 36. Ο υπεύθυνος κατά νόμο
είναι αστικώς και ποινικώς υπεύθυνος για πράξεις και
παραλείψεις που βαρύνουν την ένωση προσώπων.
δ) Ναυτικό Χάρτη, της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας
της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού
(Υ.Υ./Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνεται ευ−
διάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να
χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, η περιοχή
ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των
αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγρα−
φικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα), όπως επίσης και
τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών
Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ./Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή.
Ο εν λόγω Χάρτης υποβάλλεται σε επτά (7) αντίτυπα
και σε ηλεκτρονική μορφή. Αντίστοιχοι χάρτες υποβάλ−
λονται προκειμένου και για υδατοδρόμιο επί λίμνης σε
τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.
ε) Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 και
1:50.000, Χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
(Γ.Υ.Σ.), επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η πε−
ριοχή ελιγμών του υδατοδρομίου και η περιοχή γύρω
από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων, με ισοϋψείς ανά
ένα μέτρο. Κάθε αναφορά στις (γεωγραφικές) συντε−
ταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται στο
σύστημα W.G.S.−84 σε τουλάχιστον τρία (3) αντίτυπα
και σε ηλεκτρονική μορφή.
στ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και
Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμο αρμόδιου
οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατο−
δρομίου εντός της ζώνης λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση
του αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου
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αιγιαλού ή/και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγι−
αλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
ζ) Σε περιοχές όπου υπάρχει καθορισμένη Χερσαία
Ζώνη Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.):
αα) το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα, θεωρη−
μένο από το Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμε−
τάλλευσης Λιμένα, στο οποίο αποτυπώνονται οι οριο−
γραμμές αιγιαλού−παραλίας και της Χ.Ζ.Λ., καθώς και το
σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης καθορισμού
το οποίο και θα αναγράφεται επ’ αυτού,
ββ) οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις και τυχόν
προτεινόμενα νέα έργα,
γγ) η επιφάνεια του χώρου προς παραχώρηση,
δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων,
εε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του
λιμένα.
η) Σε λιμάνια όπου δεν υπάρχει καθορισμένη Χ.Ζ.Λ.,
έγγραφη σύμβαση παραχώρησης του χώρου για τη λει−
τουργία υδατοδρομίου από τον κατά νόμο δικαιούμενο
προς τον αιτούντα, με λεπτομερή περιγραφή των γε−
ωγραφικών συντεταγμένων των ορίων του χώρου του
υδατοδρομίου.
θ) Ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 46 του παρόντος.
ι) Επιχειρηματικό σχέδιο για την κατασκευή, οργά−
νωση και λειτουργία του υδατοδρομίου, με περιγραφή,
μεταξύ άλλων, των επιδιωκόμενων στόχων, των ανα−
γκαίων μέσων, τις δυνατότητες ανάπτυξης και προ−
βλέψεις χρήσης σε ετήσια βάση, τον προσδιορισμό του
συνολικού κόστους και τον τρόπο χρηματοδότησης των
επιμέρους δράσεων και εκτίμηση των χρηματοοικονο−
μικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραμμένο από το
νόμιμο εκπρόσωπο του υδατοδρομίου.
ια) Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Μελέτης Περι−
βαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια περι−
βαλλοντική αρχή ή αντίγραφο της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σε περίπτωση που το
έργο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.
ιβ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Operation
Manual), σύμφωνα με το Παράρτημα I του παρόντος
νόμου.
ιγ) Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security
Program), σύμφωνα με το Παράρτημα IΙ του παρόντος
νόμου. Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου περιέ−
χει τα εγκεκριμένα από την ΥΠΑ μέτρα, διαδικασίες και
μέσα για την ασφάλεια του υδατοδρομίου από έκνομες
ενέργειες, καθώς και συναφή θέματα συνεργασίας με
τις Αστυνομικές, Λιμενικές Αρχές, Πυροσβεστικές Αρχές
και την Κρατική Αεροπορική Αρχή του πλησιέστερου
αερολιμένα.
ιδ) Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης
Ανάγκης (Emergency Plan), σύμφωνα με το Παράρτημα
IΙΙ του παρόντος νόμου. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Κα−
ταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης περιέχει τους τρόπους
δράσης του Φορέα Λειτουργίας του Υδατοδρομίου ανά
περίπτωση και κατηγορία εκτάκτου ανάγκης.
ιε) Αποδεικτικό παραβόλου, όπως αυτό ορίζεται στην
παράγραφο 4.
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελ−
ληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην
αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της
Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών
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ή από δικηγόρο, στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια
χώρα δεν εκδίδονται τα οριζόμενα από το άρθρο αυτό
δικαιολογητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περι−
πτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
από Δημόσια Αρχή.
3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και το Πρόγραμμα Ασφα−
λείας Υδατοδρομίου εγκρίνονται από τον Διοικητή της
Υ.Π.Α.. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης εγκρίνεται από τον Διοικητή της ΥΠΑ με τη
σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος
– Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.). Μετά την
έγκρισή τους, τροποποιούνται:
α) Με όμοια πράξη των ως άνω αρμόδιων Αρχών λόγω
τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων που αφορούν
σε θέματα συναφή με τα υδατοδρόμια.
β) Με όμοια πράξη των ως άνω αρμόδιων Αρχών κα−
τόπιν αιτήματος του νόμιμου κατόχου της άδειας λει−
τουργίας το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή μη, εντός
τριμήνου από της υποβολής του.
γ) Με όμοια πράξη των ως άνω αρμόδιων Αρχών λόγω
μεταβολής των στοιχείων τους.
4. Για την εξέταση αιτήματος έκδοσης άδειας λειτουρ−
γίας υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, το χρηματικό ύψος του οποίου
ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., δύναται να τροποποιείται το ως άνω χρη−
ματικό ύψος του παραβόλου.
5. Η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. ορίζει έναν υπάλληλο που παραμένει
υπεύθυνος για το συνολικό χειρισμό του φακέλου αίτη−
σης, το συντονισμό και τη διαχείριση της διαδικασίας
χορήγησης άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου.
Άρθρο 39
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων − Έκδοση αδειών
1. Με την υποβολή της αίτησης, του τεχνικού φακέ−
λου και του αποδεικτικού καταβολής του παραβόλου, η
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., διαβιβάζει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημε−
ρών αντίγραφο του φακέλου στις ακόλουθες δημόσιες
υπηρεσίες:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και στο Γε−
νικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), προκειμένου να εξε−
τάσουν τυχόν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο επίδραση στις
επιχειρησιακές λειτουργίες του Πολεμικού Ναυτικού και
της Πολεμικής Αεροπορίας ή άλλων παραμέτρων της
Εθνικής Άμυνας.
β) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτι−
λίας και Αιγαίου και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του
Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να εξετάσουν, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την καταλληλότητα
της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας θα−
λασσίου περιβάλλοντος, ναυτικής ασφάλειας και ασφά−
λειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και το υποβληθέν Σχέδιο
Αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του
υδατοδρομίου.
γ) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλί−
ας και Αιγαίου , προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα
παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, κα−
θορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των
προτεινόμενων έργων/ δραστηριοτήτων με εγκεκριμένα
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Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (master plan) αλλά και
γενικότερα τη συμβατότητά τους με τη λειτουργία του
λιμένα.
δ) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), προκειμένου να ορίσουν τα φυσι−
κά χαρακτηριστικά του διαδρόμου, να χωροθετήσουν
το διάδρομο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης
εμποδίων και να εξετάσουν τα υποβληθέντα εγχειρίδια
του υδατοδρομίου.
ε) Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος,
κατόπιν εξέτασης του φακέλου επί των θεμάτων της
αρμοδιότητάς τους, αποστέλλουν εντός προθεσμίας
είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.
και, στην περίπτωση που το έργο δεν έχει αδειοδοτηθεί
περιβαλλοντικά, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για
την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου
αιτιολογημένη γνωμοδότηση αποδοχής ή απόρριψης
του φακέλου, με την οποία δύνανται να υποβάλουν
υποδείξεις και περιορισμούς στο πλαίσιο των αρμο−
διοτήτων τους.
3. α) Με βάση τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις απο−
δοχής ή απόρριψης του φακέλου των Υπηρεσιών της
παραγράφου 1 του παρόντος, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από το πέρας της προθεσμίας
της παραγράφου 2 χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του
φακέλου ή απορρίπτει αιτιολογημένα το φάκελο και
ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και την αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή, στην περίπτωση που το έργο δεν
έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Σε περίπτωση
απόρριψης, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διακόπτει
την αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και την επιστρέφει στον εν−
διαφερόμενο.
β) Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί υποδείξεις
ή περιορισμοί, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. ενημερώνει άμεσα τον αι−
τούντα, ο οποίος δύναται να επανυποβάλει το/−α στοι−
χείο/−α του φακέλου που χρήζει/−ουν επικαιροποίησης
ή τροποποίησης. Σε συνέχεια αυτού, ακολουθείται εκ
νέου και με τις ίδιες χρονικές προθεσμίες η διαδικασία
του παρόντος άρθρου.
4. Η άπρακτη παρέλευση οποιασδήποτε από τις ανω−
τέρω προθεσμίες αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που
καταλογίζεται στον αρμόδιο υπάλληλο και επιβάλλονται
οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
5. Σε περίπτωση που το υδατοδρόμιο δεν έχει ήδη
αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, παράλληλα με τη διαδι−
κασία αξιολόγησης του φακέλου προωθείται και η δια−
δικασία αξιολόγησης της Μ.Π.Ε. για έκδοση Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της υ.α. 1958/2012,
όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για τη λειτουργία υδατοδρομίου σε λιμένα που δι−
αθέτει Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόμενος, μέσω του φορέα
διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα,
υποβάλει αίτηση για τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λι−
μένα, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτήν οι όροι,
οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την κατασκευή
και λειτουργία του υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.

Για τη λειτουργία υδατοδρομίου σε λιμένα που δεν
διαθέτει Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ:
α) Εφόσον ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου
και του λιμένος είναι το ίδιο νομικό πρόσωπο θα πρέπει
να υποβάλεται Μ.Π.Ε. για το σύνολο του λιμένα και του
υδατοδρομίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011
και της υ.α. 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν.
β) Εφόσον ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου
είναι διαφορετικό νομικό ή φυσικό πρόσωπο από το
φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του
λιμένα δύναται να υποβληθεί από το φορέα λειτουρ−
γίας του υδατοδρομίου ξεχωριστή Μ.Π.Ε. μόνο για τη
δραστηριότητα του υδατοδρομίου υπό την προϋπόθεση
της έγγραφης σύμφωνης γνώμης του φορέα διοίκησης,
λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα για μη ουσι−
αστική εμπλοκή και παρακώλυση της λειτουργίας του
λιμένα από τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Στις περι−
πτώσεις αυτές δεν ισχύει η παρατήρηση της τελευταίας
στήλης του α.α. 25 της ομάδας 1ης της υ.α. 1958/2012.
6. α) Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, ο ενδι−
αφερόμενος υποχρεούται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
εξοπλισμού του άρθρου 42, ώστε το υδατοδρόμιο να
είναι έτοιμο προς λειτουργία και να πληροί τις προϋπο−
θέσεις του παρόντος, και ενημερώνει για τα ανωτέρω
εγγράφως με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο την Επι−
τροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 40, η οποία προβαίνει
σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός προθεσμίας
είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.
β) Αν διαπιστωθεί με την επιθεώρηση ότι:
αα) το υδατοδρόμιο πληροί όλες τις κατά νόμο προϋ−
ποθέσεις, η Επιτροπή ενημερώνει τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. η οποία
και εισηγείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τη
σχετική Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 36
για έκδοση άδειας λειτουργίας,
ββ) το υδατοδρόμιο δεν πληροί όλες τις κατά νόμο
προϋποθέσεις, εκδίδεται άμεσα αιτιολογημένη αρνητική
διοικητική πράξη.
γ) Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει νέα επιθεώ−
ρηση, μετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεμβάσεων
επί των ευρημάτων της αρνητικής διοικητικής πράξης.
Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώ−
ρησης και για το παραδεκτό αυτής καταβάλλεται ποσό
παραβόλου, το οποίο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, το
χρηματικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε πεντακόσια
(500) ευρώ. Με την υποβολή του αιτήματος, υποβάλλεται
και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.,
μπορεί να τροποποιείται το ως άνω χρηματικό ύψος
του παραβόλου.
7. Κατά την ως άνω επιθεώρηση ελέγχεται ιδίως:
α) Η τήρηση των προβλεπομένων Eγχειριδίων Yδα−
τοδρομίου.
β) Η υποδομή σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ασφαλεί−
ας και κατάλληλο προσωπικό για τη διασφάλιση της
εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλεί−
ας που περιγράφονται στο Πρόγραμμα Ασφαλείας του
υδατοδρομίου.
γ) Η ισχύς όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρί−
σεων για τη λειτουργία και τυχόν κατασκευή των χερ−
σαίων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου.
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δ) Η ύπαρξη και άρτια λειτουργική κατάσταση του
προβλεπόμενου στο άρθρο 39 εξοπλισμού.
8. Με την έκδοση της Απόφασης της παραγράφου 1
του άρθρου 36 επιτρέπεται η έναρξη πτήσεων από και
προς το αδειοδοτηθέν υδατοδρόμιο. Ο ενδιαφερόμενος
ενημερώνει τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. για την έναρξη πτήσεων.
9. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αόριστης
διάρκειας και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς διε−
ξαγωγής επιθεώρησης κατά τη διαδικασία του άρθρου
51 από την Επιτροπή του άρθρου 40. Η αόριστη διάρκεια
της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν απαλλάσσει
τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση αμελλητί ανα−
νέωσης επιμέρους πιστοποιητικών με μικρότερη χρονική
διάρκεια ισχύος, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρού−
νται σε ισχύ, καθώς και κάθε μεταβολή στο πρόσωπο
του δικαιούχου ή στα στοιχεία του υδατοδρομίου. Κάθε
αρμόδια υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει χωρίς καθυ−
στέρηση τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. για την ανανέωση επιμέρους
πιστοποιητικών, ώστε να επικαιροποιείται ο φάκελος
της άδειας λειτουργίας κάθε υδατοδρομίου.
Άρθρο 40
Επιτροπή Υδατοδρομίων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτι−
λίας και Αιγαίου συγκροτείται στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. Επιτροπή
Υδατοδρομίων, στην οποία μετέχουν:
α) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Αερολιμένων
της Υ.Π.Α.,
β) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Πτητικών Προ−
τύπων της Υ.Π.Α.,
γ) ένας (1) Αξιωματικός της Διεύθυνσης Κρατικής
Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
και κατά προτίμηση της κατά τόπον αρμόδιας Διεύθυν−
σης Ασφαλείας,
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου.
Την Επιτροπή επικουρεί ένας (1) υπάλληλος της
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποί−
ος εκτελεί και χρέη υπευθύνου για την οργάνωση και
γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής.
2. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιθεώ−
ρηση των υδατοδρομίων, καθώς και κάθε άλλη αρμοδι−
ότητα όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις.
3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ρυθμίζεται
επιπλέον κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επι−
τροπής, τη συγκρότηση, την αναπλήρωση των μελών
της, τη θητεία, τις αρμοδιότητες, τον τρόπο διενέργειας
των ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια.
4. Για τη συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή Υδα−
τοδρομίων δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή ή απο−
ζημίωση.
Άρθρο 41
Μεταβίβαση άδειας − παραχώρηση εκμετάλλευσης
1. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
μπορεί να μεταβιβάσει την άδεια σε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36.
Για κάθε μεταβίβαση απαιτείται κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
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Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κα−
τόπιν εισήγησης της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Σε κάθε περίπτωση, το
ανάδοχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οφείλει να πληροί
τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του παρόντος νόμου,
η δε μεταβίβαση της άδειας σε αυτό συντελείται μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής νέας αί−
τησης παροχής άδειας, κατά τα άρθρα 38 και 39 του
παρόντος νόμου.
2. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
μπορεί να παραχωρήσει, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36, τη διοί−
κηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία ή εκμετάλλευση των
υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, παραμέ−
νοντας υπεύθυνος έναντι των Αρχών και υπόχρεος για
την τήρηση όλων των όρων που προβλέπονται από το
παρόν και την άδεια, καθώς και για την ενημέρωση των
εμπλεκόμενων αρχών με τη γνωστοποίηση σε αυτές
των στοιχείων του νέου εκμεταλλευτή − διαχειριστή.
Άρθρο 42
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου είναι υποχρε−
ωμένος να:
α) Εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με
ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος.
β) Ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λι−
μενικών αρχών και να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτη−
τες ενέργειες για την αποκατάσταση τυχόν ευρημάτων
κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας.
γ) Ενημερώνει και να τροποποιεί τα Εγχειρίδια Υδα−
τοδρομίου, με υπόδειξη των αρμόδιων κατά περίπτωση
υπηρεσιών.
δ) Εποπτεύει με κατάλληλα μέσα την υδάτινη περιοχή
του υδατοδρομίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης
των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη από κάθε εμπόδιο.
Ειδικά, το υδατοδρόμιο πρέπει να διαπλέεται με μέριμνα
του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου του, κάθε ημέρα
πριν την πρώτη προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση για
την απομάκρυνση αντικειμένων που συνιστούν κίνδυνο
για την κίνηση των αεροσκαφών.
ε) Τηρεί και να παρέχει στην Υ.Π.Α., στην αρμόδια λι−
μενική αρχή και σε άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
κατόπιν έγγραφης πράξης των τελευταίων, λεπτομερή
στοιχεία αεροπορικής κίνησης, καθώς και αναλυτικά
στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη,
τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυ−
δρομείο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι αρμό−
διες υπηρεσίες ενημερώνουν τον Φορέα Λειτουργίας
Υδατοδρομίου για τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία
έντυπα, τα οποία υποβάλλονται πριν την έναρξη της
πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους.
στ) Διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου και
να μην επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του, σε περίπτωση
που διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια
των πτήσεων ή στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή
η παροχή όλων των απαραιτήτων υπηρεσιών, μέσων,
προσωπικού και εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία
του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας άμεσα και με κάθε
πρόσφορο μέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων
και Ασφάλειας των Πτήσεων (Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρμόδι−
ες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και την Επιτροπή Αναφοράς
Περιστατικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.), καθώς και την αρ−
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μόδια Λιμενική Αρχή για το πρόβλημα ασφαλείας που
εντοπίστηκε. Το υδατοδρόμιο μπορεί να επαναλειτουρ−
γήσει, αφού διαπιστωθεί η αποδεδειγμένη άρση των
προβλημάτων που επέβαλαν τη διακοπή λειτουργίας
του. Τόσο για την ανωτέρω διακοπή λειτουργίας όσο
και για την επαναλειτουργία, ενημερώνονται η Υ.Π.Α. και
η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και η αρμόδια Λιμενική
Αρχή για την έκδοση των σχετικών οδηγιών.
ζ) Ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο την
Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α., την Ε.Α.Π.Α.
και την αρμόδια Λιμενική Αρχή για κάθε αεροπορικό
ατύχημα ή συμβάν.
η) Αποστέλλει στην Υ.Π.Α. όλες τις προβλεπόμενες
αεροναυτικές πληροφορίες, για τη δημοσίευσή τους στο
Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (A.I.P.
− GREECE), καθώς και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του
Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας.
θ) Συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντι−
κούς όρους.
ι) Μεριμνά για τη συντήρηση των λιμενικών εγκατα−
στάσεων που χρησιμοποιεί.
ια) Παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρμόζοντας τις δι−
ατάξεις της κείμενης εσωτερικής και κοινοτικής νομο−
θεσίας περί ανταγωνισμού.
ιβ) Διατηρεί σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις και να χρησιμοποιεί τον απαιτούμενο
εξοπλισμό ως ακολούθως:
αα) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήμα αυτό σε
σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) μέτρα
μήκος και δυόμιση (2,5) μέτρα πλάτος έως δέκα (10)
μέτρα μήκος και έξι (6) μέτρα πλάτος, απαιτείται να
είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος
ή άλλη επίπεδη επιφάνεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της Υ.Π.Α., ώστε να είναι εύκολα ορατό από αέρος.
ββ) ΦΑΝΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ−
ΤΗΤΑΣ: Ράδιο − ενεργοποιούμενος φανός ο οποίος είναι
διαθέσιμος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσω−
ση ή αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση
παρακείμενων πλωτών μέσων για έναρξη αεροπορικής
δραστηριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο
φανός πρέπει να είναι τοποθετημένος σε τέτοια θέση
στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτή−
σεις της Υ.Π.Α. και της Λιμενικής Αρχής, ώστε να είναι
εύκολα ορατός.
γγ) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεμούριο κατάλληλων
διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετημένο
σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α. και της Λιμενικής Αρχής,
ώστε να είναι εύκολα ορατό, ακόμα και σε περίπτωση
μειωμένης ορατότητας. Αντί για ανεμούριο είναι δυνα−
τόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ».
δδ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Αρμοδίως και προσηκόντως
πιστοποιημένα σημεία για την πρόσδεση των αεροσκα−
φών ύδατος (δέστρες) επί της πλωτής προβλήτας από −
επιβίβασης επιβατών, ως προς τη σταθερότητά τους και
την αντοχή τους σε σχέση με τη χρήση για την οποία
προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενέστερες
των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη
συγκεκριμένη περιοχή.
εε) ΣΩΣΙΒΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Παραπλεύρως του
σημείου πρόσδεσης και παραμονής του αεροσκάφους
απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυ−

κλικών σωσιβίων μη φουσκωτού τύπου, μετά σχοινιού
πρόσδεσης μήκους τριάντα (30) μέτρων, έτοιμων για
χρήση οποιαδήποτε στιγμή.
στστ) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η ύπαρξη και διαρκής δι−
αθεσιμότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού μήκους του−
λάχιστον έξι (6) μέτρων με εξωλέμβια μηχανή, εφοδι−
ασμένου με τις προβλεπόμενες άδειες και εξοπλισμό,
έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή.
ζζ) ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Δίπλα ακριβώς από
το σημείο στάθμευσης του αεροσκάφους ύδατος πρέ−
πει να υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριμένου
τύπου, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυ−
σίμων και ηλεκτρολογικού υλικού, τουλάχιστον τρεις
(3) ανά κατηγορία, χωρητικότητας τουλάχιστον δώδεκα
(12) κιλών ξηράς κόνεως για τα υγρά καύσιμα και έξι (6)
κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή δώδεκα (12) κιλών
κόνεως για το ηλεκτρολογικό υλικό.
ηη) ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ: Πρό−
σβαση σε κατάλληλα πλωτά φράγματα, εγκεκριμένου
τύπου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3221/2.1.1999 (Β΄ 76)
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τον
περιορισμό τυχόν διαρροής καυσίμου ή λαδιού στο νερό
και, σε κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιμετώπισης
ρύπανσης, εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 1218.91/1997 (Β΄951) κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 43
Όροι εκτέλεσης πτήσεων
Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών
στα υδατοδρόμια επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους
όρους:
α) Οι πτήσεις πραγματοποιούνται υπό κανόνες πτήσε−
ως εξ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής
ημέρας και υπό μετεωρολογικές συνθήκες εξ όψεως
(VMC), με την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αερο−
σκάφη έχουν υποβάλλει το προβλεπόμενο από τους
κανονισμούς σχέδιο πτήσης. Αμέσως μετά την προσθα−
λάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληρο−
φοριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών
πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του
αεροσκάφους μέχρι την προσθαλάσσωσή του ασκείται
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και διέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην Πολιτική
Αεροπορία.
β) Στην περίπτωση που το υδατοδρόμιο βρίσκεται
εντός Τερματικής Περιοχής (ΤΜΑ) ή Ζώνης Ελέγχου
(CTR) αεροδρομίου της Επικράτειας τότε:
αα) Το αεροσκάφος, πριν από την είσοδό του στην
Τερματική Περιοχή ή Ζώνη Ελέγχου, έρχεται σε επι−
κοινωνία με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών
αεροναυτιλίας για την εξασφάλιση της σχετικής προς
τούτο αδείας και τη λήψη πληροφοριών και οδηγιών
για την εντός αυτής πτήση του.
ββ) Πριν από την αναχώρηση λαμβάνει τη σχετική
προς τούτο έγκριση από τον αρμόδιο φορέα παροχής
υπηρεσιών αεροναυτιλίας της αντίστοιχης Τερματικής
Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου, καθώς και τις σχετικές
πληροφορίες για τη διαδρομή που θα πρέπει να ακο−
λουθήσει.
γγ) Οι υπηρεσίες ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας του
αντίστοιχου αεροδρομίου είναι υπεύθυνες για την πα−
ροχή πληροφοριών πτήσης μόνο σε σχέση με την υπάρ−
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χουσα εντός της Τερματικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου
γνωστής εναέριας κυκλοφορίας και όχι σε σχέση με τα
πλωτά μέσα, τα οποία ενδεχομένως επιχειρούν στην
περιοχή του υδατοδρομίου.
Άρθρο 44
Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες
1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του
ύδατος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των
Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων.
2. Οι τηλεπικοινωνίες μεταξύ του κυβερνήτη του αε−
ροσκάφους και της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρχής
ή υπηρεσίας πραγματοποιούνται μέσω αμφίδρομης ρα−
διοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό−αεροπορικές Πολύ
Υψηλές Συχνότητες − VHF).
Άρθρο 45
Απαγορεύσεις − περιορισμοί
1. Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγο−
ρεύεται χωρίς την άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής
ή της Υ.Π.Α. στην περίπτωση λειτουργίας υδατοδρομίου
σε λίμνη:
α) Η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής
ημέρας.
β) Η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών
μέσων.
γ) Η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε
απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων
από την περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου κατά τη
διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
2. Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγο−
ρεύεται η κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δρα−
στηριότητα.
Άρθρο 46
Ασφάλιση
1. Ο υπεύθυνος λειτουργίας και εκμετάλλευσης αε−
ροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας υποχρεούται να
καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους
κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των προ−
στηθέντων του για βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από τη
λειτουργία αυτού. Τα ελάχιστα επιμέρους και συνολικά
ασφαλιστικά ποσά, καθώς και το εύρος των υποχρεω−
τικώς καλυπτόμενων κινδύνων καθορίζονται στην άδεια
λειτουργίας του υδατοδρομίου.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 2912/2001 (Α΄ 94), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος
συνδεόμενου με τη χρησιμοποίηση αεροσκάφους ύδα−
τος, εντός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας του Λ.Σ.−
ΕΛ.ΑΚΤ., στην ομάδα διερεύνησης μπορεί να μετέχει
και στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης
Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) που
συστάθηκε με το ν. 4033/2011 (Α΄264), το οποίο ορίζεται
με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου.»
Άρθρο 47
Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζει τα
τιμολόγια των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών. Με
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κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται τα κατώτατα
και ανώτατα όρια του ύψους των τιμολογίων αυτών.
Για τον καθορισμό των τιμών παροχής υπηρεσιών κάθε
υδατοδρομίου, όπως και των κατώτατων και ανώτατων
ορίων αυτών που ορίζονται με την κοινή υπουργική
απόφαση, λαμβάνονται ιδίως υπόψη ο αριθμός των
επιβατών, το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου και
ταχυδρομείου, καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά
των αεροσκαφών.
Άρθρο 48
Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου
Για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από υδατοδρόμιο κα−
ταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου τέλος ίσο με το πέντε
τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί
στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλ−
λεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύ−
λωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που
καταβλήθηκε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζο−
νται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο
χρόνος απόδοσής του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους,
καθώς και οι κυρώσεις εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη
αποδόσεως του τέλους.
Άρθρο 49
Πτυχία και άδειες
Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.1815/1988 (Α΄ 250), όπως
ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Για τη διακυβέρνηση αεροσκάφους ύδατος πέραν
του προβλεπόμενου έγκυρου πτυχίου ή έγκυρης άδειας,
απαιτείται και η ικανότητα σε τάξη αεροσκάφους ύδα−
τος. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της
Υ.Π.Α., καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία, καθώς και
ο φορέας πιστοποίησης της ικανότητας αυτής.»
Άρθρο 50
Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα
Ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα γίνεται:
α) είτε από εγκαταστάσεις καυσίμων στα υδατοδρό−
μια, οι προδιαγραφές των οποίων, καθώς και οι αντί−
στοιχες διαδικασίες εφοδιασμού των αεροσκαφών με
καύσιμα, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της
Υ.Π.Α. και με την τήρηση των κανονισμών πυρασφάλει−
ας και ανεφοδιασμού αεροσκαφών και των σχετικών
διατάξεων των κανονισμών λιμένων,
β) είτε με κινητά μέσα αποθήκευσης από πιστοποιημέ−
νη εταιρεία ανεφοδιασμού αεροσκαφών ή με ευθύνη του
χειριστή κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως ο υπ’ αριθ.
Δ3/Γ/12041/2861/3.6.2011 Κανονισμός Ανεφοδιασμού αε−
ροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια της Υ.Π.Α. (Β΄1109),
με μέριμνα και δαπάνες του φορέα λειτουργίας του
υδατοδρομίου, τηρουμένων των τελωνειακών διατάξε−
ων, των κανονισμών πυρασφάλειας και ανεφοδιασμού
αεροσκαφών της Υ.Π.Α. και των κανόνων προστασίας
του περιβάλλοντος και των σχετικών διατάξεων των
κανονισμών λιμένων.
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Άρθρο 51
Επιθεωρήσεις υδατοδρομίων

1. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε τακτικές
και έκτακτες επιθεωρήσεις των υδατοδρομίων προς
διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας και
ασφάλειάς τους. Η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. καταρτίζει το μήνα Δε−
κέμβριο κάθε έτους το πρόγραμμα τακτικών επιθεω−
ρήσεων για την Επιτροπή Υδατοδρομίων, με κριτήρια
επιχειρησιακής σκοπιμότητας και γεωγραφικής αντιπρο−
σωπευτικότητας του δικτύου μεταφορών. Πέραν των
επιθεωρήσεων που διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδρομίων,
η αρμόδια Διεύθυνση της Υ.Π.Α. διατηρεί αυτοτελώς το
δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων παρακολούθησης
συμμόρφωσης στις απαιτήσεις ασφαλείας από έκνομες
ενέργειες στο πλαίσιο των προβλεπομένων στο Εθνικό
Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτι−
κής Αεροπορίας.
2. Ο φορέας της άδειας λειτουργίας του υδατοδρο−
μίου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία και δι−
ευκόλυνση στο έργο της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη
τήρησης των ως άνω όρων, επιβάλλονται με απόφαση
της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο
κυρώσεις, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.
3. Ο φορέας της άδειας λειτουργίας, σε περίπτωση
παύσης της λειτουργίας υδατοδρομίου, ενημερώνει
προηγουμένως εγγράφως τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. τουλάχιστον
είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες πριν από την προ−
γραμματισμένη ημερομηνία παύσης της λειτουργίας.
Άρθρο 52
Αναστολή και ανάκληση άδειας
λειτουργίας υδατοδρομίου
1. Η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου σε θαλάσσια
περιοχή μπορεί να αναστέλλεται, ύστερα από εισήγηση
της Υ.Π.Α., με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων και Ναυτιλίας και Αιγαίου και η άδεια λειτουργίας
του υδατοδρομίου σε λίμνη μπορεί να αναστέλλεται,
ύστερα από εισήγηση της Υ.Π.Α., με μόνη την απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων για χρονικό διάστημα
είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 36,
β) όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 42,
πλην εκείνων που σχετίζονται με θέματα ασφαλείας,
οπότε στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας ανα−
καλείται άμεσα με αντίστοιχη απόφαση.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και
εφόσον δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην
αναστολή, η άδεια λειτουργίας σε θαλάσσια περιοχή
ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου και η άδεια λειτουργίας
του υδατοδρομίου σε λίμνη ανακαλείται με μόνη την
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου σε θαλάσσια
περιοχή ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου και η άδεια
λειτουργίας του υδατοδρομίου σε λίμνη ανακαλείται με
μόνη την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−

νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
στην περίπτωση υποβολής σχετικής έγγραφης αίτησης
από τον αδειούχο προς τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α..
3. Σε κάθε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου πρέπει να ενημε−
ρώνονται πάραυτα η Υ.Π.Α., καθώς και οι εμπλεκόμενες
Αστυνομικές, Λιμενικές, Πυροσβεστικές ή άλλες Αρχές.
Άρθρο 53
Κυρώσεις
1. Κάθε παράβαση των όρων λειτουργίας υδατοδρο−
μίου και των από τις οικείες διατάξεις καθοριζόμενων
θεμάτων Αερολιμενικού Ελέγχου, Ελέγχου Εναέριας
Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Πτήσεων και Ασφάλειας Πο−
λιτικής Αεροπορίας, Δημόσιας Ασφάλειας, Τελωνειακού
και Δασμολογικού Ελέγχου και Εθνικής Άμυνας, καθώς
και κάθε μη σύννομη ενέργεια του υδατοδρομίου επι−
φέρει τις νόμιμες κυρώσεις και βαρύνει απευθείας και
αποκλειστικά τον φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου ή
τον αερομεταφορέα ή τον χειριστή του αεροσκάφους
κατά περίπτωση παράβασης. Σε βάρος του παραβάτη
επιβάλλεται, ανεξαρτήτως τυχόν συντρέχουσας αστι−
κής, ποινικής ή διοικητικής ευθύνης, πρόστιμο υπέρ του
Δημοσίου από πεντακόσια (500) έως εκατόν πενήντα
χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και προσωρινή ή οριστι−
κή αφαίρεση της άδειας υδατοδρομίου, ανάλογα με το
είδος της παράβασης και τις δυσμενείς συνέπειες που
προκλήθηκαν. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου
ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα μπορεί να
προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν
του ανώτατου ποσού και η προσωρινή αφαίρεση της
άδειας να καθίσταται οριστική. Το πρόστιμο επιβάλλε−
ται κατά περίπτωση με απόφαση του Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Τα
όρια του προστίμου μπορούν να τροποποιούνται με
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων, κατόπιν εισήγησης της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α..
Σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας για την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις
επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 55/1998,
όπως ισχύει.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται σωρευτικά με άλλα πρό−
στιμα, διοικητικές ή άλλες κυρώσεις που προβλέπονται
από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, επιτρέπε−
ται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτο−
δικείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της απόφασης επιβολής του.
3. Τα πρόσωπα που έχουν τη διακυβέρνηση πλοίων
που διαπλέουν ή κινούνται πλησίον υδατοδρομίου, κα−
θώς και όποιος δεν τηρεί τις καθοριζόμενες απαγο−
ρεύσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις καθοριζόμενες
υποχρεώσεις ή περιορισμούς δραστηριοτήτων, ανεξάρ−
τητα από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες,
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδι−
κα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως κυρώθηκε με το
ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).
Άρθρο 54
Υδάτινα πεδία
1. Επιτρέπεται η χρήση υδάτινων πεδίων υπό τις ακό−
λουθες προϋποθέσεις:
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α) Τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του άρθρου 19
του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) για τις περιοχές που ορίζονται
σε αυτό σχετικά με την προστασία της φύσης και του
τοπίου.
β) Το αεροσκάφος δεν προέρχεται ή κατευθύνεται
απευθείας εκτός ελληνικής επικράτειας.
γ) Η πτήση να εκτελείται κατά τη διάρκεια της αερο−
πορικής ημέρας.
δ) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενημερώσει
τη Λιμενική Αρχή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, του−
λάχιστον δύο (2) ώρες πριν την άφιξή του, για την πρό−
θεση προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδοσίας της και
η Λιμενική Αρχή έχει καθορίσει επακριβώς την περιοχή
αποπροσθαλάσσωσης του αεροσκάφους. Περαιτέρω, ο
κυβερνήτης του αεροσκάφους με δική του ευθύνη και
μέριμνα ενημερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις αρ−
μόδιες Υπηρεσίες για τις ιδιομορφίες και τους κινδύνους
που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή, συμμορ−
φούμενος πλήρως με τους κανονισμούς και τις διατάξεις
ασφαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτα−
κτης ανάγκης, όπως αεροδιακομιδές, πτήσεις πυρόσβεσης
ή απορρύπανσης και πτήσεις πολιτικής προστασίας, η
ενημέρωση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή δύναται να γίνει
και με βραχύτερη προθεσμία πρότερης ειδοποίησης.
ε) Υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, μέσω αμφί−
δρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό−αεροπο−
ρικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες − Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη
του αεροσκάφους με την αρμόδια Λιμενική Αρχή κατά
τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης
του αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να συμμορ−
φώνεται με τις οδηγίες του αρμόδιου λιμενάρχη ή εν
τη απουσία του, του αρμόδιου λιμενικού υπαλλήλου
υπηρεσίας.
στ) Κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση
του αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω από
ανθρώπινο πληθυσμό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεού−
μενα κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος των
πεντακοσίων (500) ποδών.
ζ) Κατά τη διενέργεια ελιγμών επί της υδάτινης επιφά−
νειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση ασφαλείας
από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα
τηρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περί−
πτωση Κανονισμών Λιμένων.
η) Υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου κατάλληλη
υποδομή ή πλωτό σκάφος για την ασφαλή επιβίβαση και
αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Ο κυβερ−
νήτης του αεροσκάφους υποχρεούται να διενεργεί τις
προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τους ελέγχους
ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου.
θ) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί άμε−
σα στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας
κυκλοφορίας το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης.
2. Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε
υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύ−
γη, ήτοι προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη
διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας.
3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος
για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φά−
σεις της πτήσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύ−
θυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδά−
τινου πεδίου, υπολογίζοντας τη Διαθέσιμη Απόσταση
Προσθαλάσσωσης ή Αποθαλάσσωσης, τις θέσεις και το
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ύψος τυχόν εμποδίων στο υδάτινο πεδίο, καθώς και στις
γειτονικές επιφάνειες, και να λαμβάνει κάθε πρόνοια για
την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης,
αποθαλάσσωσης και υδατοδρόμησης αεροσκαφών σε
υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκμεταλλευόμενος το
αεροσκάφος είναι συνυπαίτιοι, κατά το λόγο και το
βαθμό των αρμοδιοτήτων τους:
α) για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου,
β) για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πρόσωπα ή
πράγματα,
γ) για παράβαση των όρων και περιορισμών σε θέ−
ματα Εναέριας Κυκλοφορίας και Ασφάλειας Πολιτικής
Αεροπορίας, Ασφάλειας Πτήσεων, Τελωνειακού και
Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας Ασφάλειας, Εθνικής
Άμυνας και για κάθε άλλη μη σύννομη χρησιμοποίηση
του υδάτινου πεδίου, εφαρμοζομένων των κυρώσεων
του άρθρου 54 του παρόντος.
Άρθρο 55
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου
Ο κατά τόπον αρμόδιος Λιμενάρχης δύναται να
απαγορεύσει χρήση του υδατοδρομίου ή του υδάτι−
νου πεδίου σε περιπτώσεις όπου, λόγω ιδιαίτερων και
απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν προκύψει προσωρι−
νώς, διαπιστώνεται κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και την
αεροπλοΐα επί ύδατος, για όσο διάστημα διαρκούν οι
συνθήκες αυτές.
Άρθρο 56
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3333/2005 (Α΄ 91).
Άρθρο 57
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι κάτοχοι προσωρινών αδειών λειτουργίας αερο−
δρομίων επί υδάτινων επιφανειών, εντός έξι (6) μηνών
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να
υποβάλουν στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. αίτηση για μετατροπή της
προσωρινής άδειας σε άδεια λειτουργίας υδατοδρομί−
ου αόριστης διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου αόριστης
διάρκειας εκ μετατροπής χορηγείται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου
το υδατοδρόμιο λειτουργεί νόμιμα με βάση την προσω−
ρινή άδεια λειτουργίας μέχρι την έκδοση της υπουργι−
κής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση εντός
της ανωτέρω προθεσμίας ή απορριφθεί η σχετική αί−
τηση, η προσωρινή άδεια λειτουργίας παύει να ισχύει
με το πέρας της ημερομηνίας λήξης της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 58
Ρυθμίσεις τομέα τηλεπικοινωνιών
1α. Στο άρθρο 31 του ν. 4053/2012 προστίθεται παρά−
γραφος 10 ως εξής:
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«10. Εγκαταστάσεις που θεωρούνται ότι λειτουργούν
νόμιμα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ηλε−
κτροδοτούνται εφόσον προσκομισθεί στον αρμόδιο
για την ηλεκτροδότηση πάροχο βεβαίωση της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι πλη−
ρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ένταξης στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.»
β. Το στοιχείο Α΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών
κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες,
πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστά−
σεις, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνο−
δών έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση,
δασικές, δημόσιες χορτολιβαδικές και αναδασωτέες
εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών, ύστερα από
υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ) ή έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΑΕΠΟ), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την
αριθ. 15277/23.3.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄1077).»
γ. Οι εγκαταστάσεις δομικών ή μηχανικών κατασκευών,
πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, ανα−
μεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, οι οποίες
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4053/2012 λειτουργούσαν
χωρίς άδεια επέμβασης σε δάσος/δασική έκταση από
τις δασικές αρχές ή άδεια του οικείου Γενικού Γραμ−
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του ν. 4053/2012,
υποχρεούνται εντός της προθεσμίας των παραγράφων
2 και 3 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, κατά περίπτωση,
να υπαχθούν σε ΠΠΔ ή να λάβουν ΑΕΠΟ, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδό−
τησης και την αριθ. 15277/23.3.2012 υπουργική απόφαση
(Β΄1077). Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας
αναστέλλεται η ισχύς όλων των διοικητικών πράξεων
που έχουν εκδοθεί από τη δασική αρχή για την προ−
στασία της έκτασης και ανακαλούνται με πράξη του
αρμόδιου οργάνου μετά την υπαγωγή σε ΠΠΔ ή την
έκδοση ΑΕΠΟ. Για τις περιπτώσεις κεραιών που έχουν
λάβει ΑΕΠΟ πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4014/2011
αλλά δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη από την τότε
ισχύουσα νομοθεσία άδεια, αυτή δίνεται από τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
δ. Η παράγραφος 21 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012
καταργείται.
2. Η παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α΄82)
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για τις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μη αδει−
οδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για
τις οποίες έχει ήδη είτε υποβληθεί σχετική καταγγελία
στην ΕΕΤΤ είτε αυτεπαγγέλτως διαπιστωθεί η ύπαρξή
τους, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων
σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής
τους νομικό πλαίσιο και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
σε αυτό κυρώσεις. Η κατεδάφιση κατασκευών κεραιών
αναστέλλεται μέχρι το πέρας της προθεσμίας των πα−
ραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.»
3. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 68 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η μεταφορά αριθμών και η επακόλουθη ενεργο−
ποίησή τους πραγματοποιείται εντός της συντομότερης

δυνατής προθεσμίας. Εν πάση περιπτώσει, η ενεργο−
ποίηση του αριθμού για τους συνδρομητές που έχουν
συνάψει συμφωνία για τη μεταφορά αριθμού σε νέα
επιχείρηση, γίνεται μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα.
Η ΕΕΤΤ μπορεί να καθορίζει τη συνολική διαδικασία
μεταφοράς αριθμών, έχοντας υπόψη τις εθνικές διατά−
ξεις σχετικά με τις συμβάσεις, τη δυνατότητα τεχνικής
υλοποίησης, καθώς και την αναγκαιότητα διασφάλισης
της συνέχειας της υπηρεσίας προς τον συνδρομητή. Σε
κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικα−
σία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα. Η
ΕΕΤΤ λαμβάνει επίσης, αν χρειαστεί, μέτρα με τα οποία
να εξασφαλίζεται ότι οι συνδρομητές προστατεύονται
καθ’ όλη τη διαδικασία αλλαγής φορέα και δεν μεταφέ−
ρονται σε άλλο φορέα παρά τη θέλησή τους.
Η ΕΕΤΤ δύναται, με την επιφύλαξη επιβολής των κατ’
άρθρο 77 του παρόντος διοικητικών κυρώσεων, να υπο−
χρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών να αποζημιώνουν
τους συνδρομητές σε περίπτωση καθυστέρησης μετα−
φοράς ή καταχρηστικής μεταφοράς από τους ίδιους
τους παρόχους ή για λογαριασμό τους. Ο τρόπος επι−
βολής της υποχρέωσης, υπολογισμού της αποζημίω−
σης, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια
καθορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ.»
«6. Με την επιφύλαξη της όποιας ελάχιστης διάρκειας
σύμβασης, η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει ότι οι όροι και οι δια−
δικασίες καταγγελίας της σύμβασης δεν λειτουργούν
αποτρεπτικά για την αλλαγή των παρόχων υπηρεσιών.
Οι πάροχοι δεν δύνανται να θέτουν οποιοδήποτε κώ−
λυμα, όπως οι συμβατικοί όροι, οι διαδικασίες, τα τέλη,
κατά την υλοποίηση αιτημάτων φορητότητας.»
4. Το εδάφιο α΄της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4070/
2012 (Α΄82) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που
απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος περί ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από τις διατάξεις
του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), περί λειτουργίας της ταχυδρο−
μικής αγοράς, τα μέλη της ΕΕΤΤ υπέχουν πειθαρχική
ευθύνη.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008
1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3669/2008 (Α΄116) αντι−
καθίσταται ως εξής:
«1. Το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής
εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις έργων που απαι−
τούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που
καλύπτονται από εξειδικευμένες τεχνογνωσίες ή άλλα
κατοχυρωμένα δικαιώματα ή στα έργα με ιδιομορφίες
ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή
αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός βελτίωσης ή ολο−
κλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης της
υπηρεσίας με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών
λύσεων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου Τμήματος Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε.,
καθορίζονται είδη τεχνικών έργων, που πληρούν γενικά
τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιτρέπεται να δημο−
πρατούνται με το σύστημα μελέτης και κατασκευής. Για
την εφαρμογή του συστήματος αυτού σε κάθε συγκεκρι−
μένη περίπτωση, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Τμήμα−
τος Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου, εφόσον συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του εδαφίου α΄.»
2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3669/2008
(Α΄116) προστίθεται παράγραφος 6Α, ως εξής:
«6Α. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός του συστήματος
προσφοράς μελέτης και κατασκευής με τα υπό στοιχεία
α΄ β΄ και γ΄ συστήματα προσφοράς που προβλέπονται
στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.»
3. Οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 3669/
2008 (Α΄116) καταργούνται.
4. Μετά το άρθρο 25 του ν. 3669/2008 (Α΄116) προστί−
θεται άρθρο 25Α ως εξής:
«Άρθρο 25Α
Παράβολο
1. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης του άρ−
θρου 25, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης,
παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου
με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογι−
σμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ),
το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και μεγαλύτερο των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμέ−
νης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το απο−
φασίζον διοικητικό όργανο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζονται
το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω
ποσών.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 (Α΄116)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρμόζεται η πα−
ράγραφος 1 του άρθρου 26 του παρόντος, ορίζεται υπο−
χρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το
οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει,
επιπλέον της εγγύησης της προηγούμενης παραγράφου,
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: για
τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης μετά
το ως άνω όριο, ένα τέταρτο (0,25) της εκατοστιαίας
μονάδας εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης. Για τις
επόμενες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης, μισή
(0,5) εκατοστιαία μονάδα για κάθε μονάδα έκπτωσης.
Τέλος, για τις επόμενες μονάδες έκπτωσης, τρία τέταρ−
τα (0,75) μονάδα εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης
έως ότου συμπληρωθεί συνολικό ποσοστό πρόσθετης
εγγύησης είκοσι δύο τοις εκατό (22,00%) του προϋπο−
λογισμού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί
να επανακαθορίζονται οι ως άνω μονάδες έκπτωσης
ή εγγύησης.»
6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 35 του
ν. 3669/2008 (Α΄116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε πο−
σοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης,
όπως τυχόν συμπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συ−
μπληρωματικών συμβάσεων, αμέσως μετά την έγκριση
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του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο
της εγγύησης της παραγράφου 1 επιστρέφεται χωρίς
καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλ−
λου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού
λογαριασμού του έργου.»
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει
όλες τις συμβάσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.
7. Το άρθρο 75Α του ν. 3669/2008 (Α΄116), όπως προ−
στέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4070/2012
(Α΄82) μετά το άρθρο 75 του ν. 3669/2008, αντικαθίστα−
ται ως εξής:
«Άρθρο 75Α
Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου
Με την επιφύλαξη μικρότερων προθεσμιών που προ−
βλέπονται στον παρόντα νόμο τα εν γένει δικαιώμα−
τα του αναδόχου από τη σύμβαση αποσβέννυνται και
οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά
δεν ασκηθούν, με σχετική αίτησή του προς τη διευ−
θύνουσα υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4)
μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας.»
Άρθρο 60
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007
1. Στο άρθρο 15 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστί−
θεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Η ΕΔΕΛ αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Αρχής
Ελέγχου, όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισμό
για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009−2014.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3614/2007, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται, σύμφωνα με το
κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου
2004−2009 και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ
περιόδου 2009−2014, τα θέματα που αφορούν στον προ−
γραμματισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον
έλεγχο και την υλοποίηση δράσεων/πράξεων και προ−
γραμματικών ενοτήτων (programme areas), αντίστοιχα,
που συγχρηματοδοτούνται από τις χώρες ΕΖΕΣ του
ΕΟΧ και υλοποιούνται σε επίπεδο Φορέα Υλοποίησης
και Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator)
είτε από φορείς της ημεδαπής είτε από φορείς της
ημεδαπής και της αλλοδαπής, δυνάμει συμφωνιών συ−
νεργασίας.»
Άρθρο 61
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4013/2011
1. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφο−
ρούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και
των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουμένων
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από
σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές
εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο
εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων.
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Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση του σχεδί−
ου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα τα
στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά περίπτωση, η
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με
μέριμνα της αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέ−
λευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη
γνώμη της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως
λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύμβασης,
η Αρχή δύναται με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται
στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την
ως άνω προθεσμία για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την
ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (Α΄63) και
των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (Α΄64) οι οποίες,
από την έναρξη ισχύος του ν. 4013/2011 και μέχρι την
31η.12.2012 εκδόθηκαν χωρίς να έχουν υποβληθεί ή πριν
να υποβληθούν στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα
με την παρ. 2γ (δδ) του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 δεν
πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν όλα τα
έννομα αποτελέσματά τους.»
2. Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Στο πλαίσιο της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή δύνα−
ται να παραγγέλλει στα αρμόδια ελεγκτικά διοικητικά
όργανα τη συλλογή στοιχείων και υποβολή πορισμάτων
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.»
3. Στο άρθρο 3 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως
εξής:
«6. Η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι
το διορισμό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν
μπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι μήνες. Η
Αρχή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, όχι όμως πέρα
από ένα εξάμηνο, εάν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν
ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν
την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον τα
λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας.
7. Τον Πρόεδρο της Αρχής, όταν κωλύεται, απουσιάζει
ή ελλείπει, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και
σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος της
Αρχής.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 61 του σχεδίου νόμου αντικα−
θίσταται ως εξής:
«α. Το εδάφιο α΄της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα τακτικά μέλη της Αρχής είναι πλήρους και απο−
κλειστικής απασχόλησης και, κατά την άσκηση των κα−
θηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη
συνείδησή τους.»
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει
και όσους φέρουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους της
Αρχής κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
β. Η παρ. 2α του άρθρου 238 του ν. 4072/2012 (Α΄86)
καταργείται.
γ. Η διάταξη του εδαφίου γ΄ της παρ. 14 του άρθρου
12 του ν. 3959/2011 (Α΄93) εφαρμόζεται και για τα μέλη
της Αρχής.
δ. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989 (Α΄230)
εφαρμόζεται αναλόγως για τον Πρόεδρο, τα μέλη της
Αρχής που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχό−

λησης και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, εφόσον
έχουν τη δικηγορική ιδιότητα, καθώς και για τον Νομικό
Σύμβουλο της Αρχής.»
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ο προϋπολογισμός της Αρχής προσαρτάται στο Γε−
νικό Προϋπολογισμό του Κράτους. Τα θέματα οικονο−
μικής διαχείρισης ρυθμίζονται με τον ειδικό κανονισμό
οικονομικής διαχείρισης που καταρτίζεται από την Αρχή
και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με
πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.
Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγμα−
τος, η μισθοδοσία του προσωπικού και οι λειτουργικές
δαπάνες της Αρχής θα βαρύνουν τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Από
την έκδοσή του και μέχρι το τέλος του 2013 η Αρχή
θα υποστηρίζεται από τις οικονομικές και διοικητικές
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων.
Για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 η Αρχή, για την
κάλυψη των αναγκών της, δύναται να επιχορηγηθεί από
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η Αρχή για την ένταξή της στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδο−
τούμενα προγράμματα, όπως στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013, δύναται να χρη−
ματοδοτείται μέσω της συλλογικής απόφασης έργου
(ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρ−
χής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο,
ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντα−
κοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευ−
σης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την
έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%,
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συ−
μπληρωματικής σύμβασης. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν
πλήρως το κόστος λειτουργίας της Αρχής.
Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την ανα−
θέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρ−
χής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η
διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα
με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής
διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
ύστερα από εισήγηση της Αρχής, μπορούν να ρυθμί−
ζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη
διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της κράτησης. Τα έσοδα που προκύπτουν
κατά τον ανωτέρω τρόπο κατά το έτος 2011 μπορεί να
μεταφέρονται και να αποτελούν έσοδα της Αρχής το
2012 με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Αν από την οικονομική διαχείριση της Αρχής στο τέ−
λος κάθε οικονομικού έτους προκύπτει θετικό Καθαρό
Αποτέλεσμα Χρήσης, ποσοστό του οικονομικού αυτού
αποτελέσματος έως ογδόντα τοις εκατό (80%) διατίθε−
ται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
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Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από το οικονομικό
έτος 2015 και εφεξής.»
6. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος
6 ως εξής:
«6. Ο Πρόεδρος, τα μέλη, καθώς και τα αναπληρωματι−
κά μέλη της Αρχής υποβάλλουν κατ’ έτος την προβλεπό−
μενη από το ν. 3213/2003 (Α΄309) δήλωση περιουσιακής
κατάστασης.»
7. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η πλήρωση των θέσεων μπορεί επίσης να γίνει με
απόσπαση αντίστοιχου προσωπικού ίδιας χρονικής δι−
άρκειας ή μετάταξη από τους φορείς της παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982 και του άρθρου τρίτου του
ν. 2372/1996 (Α΄29). Οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις των
προηγούμενων εδαφίων διενεργούνται, κατά παρέκκλι−
ση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μόνη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, χωρίς να
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 68
παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α΄180).»
8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
9 του ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αποσπώμενο προσωπικό που καταλαμβάνει θέσεις
ειδικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού λαμ−
βάνει τις αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού του
κλιμακίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε
περίπτωση, οι συνολικές αποδοχές του δεν μπορεί να
είναι μικρότερες από αυτές του φορέα προέλευσης και
η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής, η
δε πληρωμή αυτής διενεργείται από την Αρχή.»
9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παραγρά−
φου 6 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει πενταετή
τουλάχιστον εμπειρία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές
με το αντικείμενο της Αρχής και διοικητική εμπειρία στο
Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.»
Άρθρο 62
Τροποποίηση του ν. 2515/1997
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φορο−
τεχνικού – Λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών
(ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄154) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«β. από τους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής
και των Τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
2. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2515/1997, αντί της φράσης «των Τμημάτων Εμπορίας
και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών
Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρη−
ματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονο−
μικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οι−
κονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.)» τίθεται η φράση «των Τμημάτων Οικονομικής
κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
3. Στην περίπτωση γ΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2515/1997, αντί της φράσης «των Τμημάτων Εμπορίας
και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών
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Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρη−
ματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονο−
μικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οι−
κονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.)» τίθεται η φράση «των Τμημάτων Οικονομικής
κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
Άρθρο 63
Ρυθμίσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 2971/2001
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ» (ΕΤ.Α.Δ.) αποτελεί φορέα διοίκησης και
εκμετάλλευσης λιμένα, κατά την έννοια της παρ. 9 του
άρθρου 1 του ν. 2971/2001 (Α΄285). Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισμού και
Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να ορίζονται και άλλοι
φορείς ως φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
Άρθρο 64
Η παρ. 11 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«Η παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001(Α΄268),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της παρ. 2 του
ν. 3897/2010 (Α΄ 208), αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα δημόσια ΚΤΕΟ πιστοποιούνται κατά πρότυπο ISO
9001 από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας
ή κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργό−
τερο εντός δεκατεσσάρων (14) μηνών από την έκδοση
της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί
καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λει−
τουργίας τους, της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του
παρόντος νόμου. Μετά την παρέλευση του ανωτέρου
χρονικού διαστήματος τα δημόσια ΚΤΕΟ απαγορεύε−
ται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν
Δελτία Τεχνικού Ελέγχου μέχρι την πιστοποίησή τους».
Άρθρο 65
Απόσβεση παγίων στοιχείων Α.Ε.Ι. και λοιπών
δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων
Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31
του ν. 2238/1994 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» (Α΄151),
όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση θθ΄ ως ακολούθως:
«θθ. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και
οι δημόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της
χώρας διενεργούν το σύνολο των αποσβέσεων επί του
εξοπλισμού, των οργάνων και των λοιπών παγίων στοι−
χείων, που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την
επιδίωξη εκπλήρωσης του σκοπού τους, με τη σταθερή
μέθοδο απόσβεσης και εντός τριών ετών από την από−
κτησή τους ή εφόσον αποκτώνται για την υλοποίηση
χρηματοδοτούμενου από δημόσιους ή κοινοτικούς πό−
ρους ερευνητικού έργου συγκεκριμένης χρονικής διάρ−
κειας αποσβένονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
ερευνητικού έργου και μέχρι τη λήξη αυτού.»
Άρθρο 66
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Περιφερειακών Αεροδρομίων − ΑΕΔιΠΑ
Στο ν. 3913/2011 προστίθεται άρθρο 22Α με τίτλο «Ρυθ−
μίσεις για την «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφε−
ρειακών Αεροδρομίων − ΑΕΔιΠΑ» ως εξής:
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«1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αερο−
δρομίων (Α.Ε.Δ.Α) με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων» και το δι−
ακριτικό τίτλο «ΑΕΔιΠΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»). Στις
διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας
αποδίδεται ως «Regional Airport Management S.A.».
2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού
και η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη.
Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος,
συμπληρωματικώς δε από τις διατάξεις του προηγού−
μενου άρθρου και κατά τα λοιπά από τον κ.ν. 2190/1920.
3. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, διαχείριση,
λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμε−
τάλλευση των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας
που εμπίπτουν στις περιπτώσεις:
α) όσα αεροδρόμια δεν παραχωρηθούν σε ιδιώτη
επενδυτή κατά τις διαδικασίες, αξιοποίησης που διε−
νεργούνται από το ΤΑΙΠΕΔ,
β) τα δημοτικά αεροδρόμια, εφόσον οι δήμοι αδυ−
νατούν να καλύψουν εξ ιδίων πόρων και στελεχιακού
δυναμικού τους τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουρ−
γίας τους.
4. Τα δικαιώματα που αφορούν στη διοίκηση, διαχεί−
ριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και
εκμετάλλευση των αεροδρομίων της παραγράφου 3,
καθώς και των χώρων εμπορικών και άλλων χρήσεων
που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα αεροδρόμια αυτά
και των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη
λειτουργία των εν λόγω αεροδρομίων παραχωρούνται
εκ του νόμου στην Εταιρεία για τη διάρκεια της όταν
συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 περι−
πτώσεις α΄ και β΄.
Η παραχώρηση χωρεί μετά την έκδοση διαπιστωτικής
πράξης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη συνδρομή
των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο
3 περιπτώσεις α΄ και β΄. Στη διαπιστωτική πράξη πε−
ριγράφονται οι ανωτέρω χώροι εμπορικών και άλλων
χρήσεων, καθώς και τα κινητά και ακίνητα που είναι
απαραίτητα για τη λειτουργία του αεροδρομίου και τα
οποία παραχωρούνται στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω.
5. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται
στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ,
το οποίο καλύπτεται και αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου
από το Ελληνικό Δημόσιο, διαιρείται δε σε πενήντα
χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής
αξίας εκάστης εκατό (100) ευρώ κατά τα οριζόμενα
στο Καταστατικό της και καταβάλλεται το αργότερο
μέχρι τις 31.12.2013.
Τα δικαιώματα του μετόχου στη Γενική Συνέλευση
ασκούνται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Μετά την έναρξη της λειτουργίας της, η Εταιρεία
χρηματοδοτείται προκειμένου να καλύπτει τα λειτουρ−
γικά κόστη της από:
α) την επιβολή τελών στους χρήστες των αεροδρομί−
ων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος,
β) τα έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευση των
εγκαταστάσεών της σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέ−
διο (business plan) που θα υποβληθεί και εγκριθεί από
την ΥΠΑ, και
γ) μέρος των εσόδων της ΥΠΑ, όπως ορίζονται στην
παράγραφο 13 του παρόντος.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται
από πέντε (5) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ορίζεται τριετής, κατά τις ειδικότερες δια−
τάξεις που θα περιληφθούν στο Καταστατικό της ιδρυ−
όμενης εταιρείας. Κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας
της ΑΕΔιΠΑ ορίζονται τα μέλη του πρώτου Διοικητικού
της Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
8. Η Εταιρεία φέρει την παρακάτω βασική οργανωτική
δομή:
α) Ανώτατο όργανο διοίκησης και εκπροσώπησης της
Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την εκπλή−
ρωση του σκοπού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβού−
λιο ενεργεί καταρχήν συλλογικά κατά τα οριζόμενα
στη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών και δύναται
να εκχωρεί διακριτές εξουσίες του στον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή και σε άλλα
μέλη του, κατά περίπτωση.
β) Τα όργανα διοίκησης και οι υπηρεσιακές μονάδες
της Εταιρείας διαρθρώνονται ως ακολούθως:
βα) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται
απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο,
ββ) Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου,
βγ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρεί−
ας, ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον
Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και διορίζει τα
μέλη διοίκησης της Εταιρείας σε θέσεις ευθύνης. Στον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο υπάγονται οι εξής
διοικητικές μονάδες:
Διεύθυνση Λειτουργιών
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομών
Διεύθυνση Οικονομικών και Διοίκησης
Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ
Τμήμα Νομικών Υποθέσεων
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.
βδ) Διευθυντής Λειτουργιών, ο οποίος ορίζεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διευ−
θύνοντος Συμβούλου και προΐσταται της Διεύθυνσης
Λειτουργιών, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:
Τμήμα Διοίκησης αεροδρομίων
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Προστασίας από Έκνομες Ενέργειες
Τμήμα Αεροπορικών Υπηρεσιών Προτύπων και Ασφά−
λειας (Safety)
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, Προστασίας Περιβάλλοντος
και τοπικών Κοινωνιών.
βε) Διευθυντής Ανάπτυξης και Υποδομών, ο οποίος
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρό−
ταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και προΐσταται της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδομών, η οποία απαρτί−
ζεται από τα εξής τμήματα:
Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων αεροδρομίου
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης και Επισκευών.
βστ) Διευθυντής Οικονομικών και Διοίκησης, ο οποίος
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρό−
ταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και προΐσταται της
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοίκησης, η οποία απαρ−
τίζεται από τα εξής τμήματα:
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Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Οικονομικού και Εφοδιασμού.
γ) Κάθε αερολιμένας, η διαχείριση του οποίου παρα−
χωρείται στην Εταιρεία, έχει την ακόλουθη διοικητική
διάρθρωση:
γα) Διευθυντής Αερολιμένα
γβ) Γραφείο Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής
Υποστήριξης
γγ) Γραφείο Αεροπορικών Υπηρεσιών, Ασφάλειας
(Safety) και Προστασίας από έκνομες ενέργειες (Security)
γδ) Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και επαφής
με τον Πολίτη.
9. Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό
μπορεί να γίνει και με μεταφορά και ένταξη ή απόσπαση
προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του Δημοσίου,
σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ν.π.δ.δ. ή
ν.π.ι.δ. το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά
πλειοψηφία στο Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, με κοινή από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περί−
πτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο χρόνος κατά τον οποίο
η Εταιρεία επιτρέπεται να λειτουργεί με αποσπασμένο
προσωπικό παρατείνεται έως το πέρας της περιόδου
της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως
εκάστοτε ισχύει.
10. Η έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας θα γίνει εντός
διαστήματος τριών (3) μηνών μετά το πέρας της διαδι−
κασίας αξιοποίησης των αεροδρομίων της χώρας από
το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔιΠΑ υποχρεούται
εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή
του σε σώμα:
α) Να καταρτίσει τον Κανονισμό Λειτουργίας της
Εταιρείας, στον οποίο μεταξύ άλλων θα εξειδικεύονται
τα εξής:
αα. Το οργανόγραμμα της Εταιρείας και οι θέσεις
ευθύνης, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην παράγραφο
8 της παρούσας.
αβ. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες όσων θα κλη−
θούν να στελεχώσουν τις θέσεις ευθύνης.
αγ. Η διαδικασία επιλογής στελεχών και το σύστημα
τακτικής αξιολόγησής τους.
αδ. Το σύστημα ελέγχου απόδοσης.
αε. Το πειθαρχικό σύστημα της Εταιρείας.
αστ. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στη σύμφωνα με τα
σύγχρονα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης διοίκηση
και λειτουργία της Εταιρείας.
β) Να συντάξει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέ−
διο της Εταιρείας και να το υποβάλει στην ΥΠΑ για
αξιολόγηση και έγκριση.
γ) Να συντάξει Κανονισμό Προμηθειών, Μελετών,
Έργων και Υπηρεσιών. Το Καταστατικό της Εταιρείας,
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών του, οι οποίες
ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο από τις διατάξεις του
παρόντος, μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της
γενικής συνέλευσης της Εταιρείας. Για τα ζητήματα που
δεν ρυθμίζονται ειδικώς στο παρόν ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 22 του παρόντος νόμου.
12. Για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας
των αεροδρομίων που υπάγονται σε αυτήν, η Εταιρεία
δύναται κατά την κείμενη νομοθεσία να παραχωρήσει
τη διοίκηση και λειτουργία της σε ιδιωτικό φορέα με
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τη σύναψη συμβολαίου παραχώρησης της διοίκησης και
διαχείρισης (management contract).
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά
με το ύψος, τη διαδικασία και τον υπόχρεο καταβολής
(αποκρατικοποιημένα αεροδρόμια ή διακινούμενοι μέσω
αυτών αναχωρούντες επιβάτες) προς την ΥΠΑ ποσού,
από το οποίο n ΥΠΑ θα χρηματοδοτεί τις υποχρεώσεις
παροχής δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές) και την
Εταιρεία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η ΥΠΑ
είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει και να διατηρεί
διακριτό λογαριασμό για τα ανωτέρω έσοδα, τα οποία
θα αποδίδονται για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.»
Άρθρο 67
Οργανωτικές αλλαγές
στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
1. Η Διεύθυνση Αερολιμένων του άρθρου 7 του π.δ. 56/
1989 (Α΄28) διασπάται σε δύο Διευθύνσεις ως εξής:
α) Κανονιστική Διεύθυνση Αεροδρομίων, αρμόδια για
τη σύνταξη και προώθηση πρωτογενούς νομοθεσίας
για τα αεροδρόμια, κανονισμούς λειτουργίας, κατευ−
θυντήριο υλικό και λοιπά με σκοπό τη διασφάλιση της
ασφαλούς λειτουργίας των ελληνικών αεροδρομίων,
αξιοποιημένων και μη.
Η διάρθρωση της Κανονιστικής Διεύθυνσης Αεροδρο−
μίων έχει ως ακολούθως:
i. Τμήμα Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου Αε−
ροδρομίων
ii. Τμήμα Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου Πε−
δίων Προσγείωσης και Ελικοδρομίων
iii. Τμήμα Καταγραφής και Ανάλυσης Συμβάντων
iv. Τμήμα Εκπαίδευσης.
β) Εποπτική Αρχή Αεροδρομίων, αρμόδια για την πι−
στοποίηση και την εποπτεία ασφαλούς λειτουργίας των
ελληνικών αεροδρομίων, αξιοποιημένων και μη.
Η διάρθρωση της Εποπτικής Αρχής Αεροδρομίων έχει
ως ακολούθως:
i. Τμήμα Εποπτείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Εσω−
τερικού Ελέγχου
ii. Τμήμα Αδειοδότησης και Πιστοποίησης Αεροδρο−
μίων
iii. Τμήμα Αδειοδότησης και Εποπτείας Πεδίων Προ−
σγείωσης και Ελικοδρομίων και υδατοδρομίων
iv Τμήμα Χαρτών και Εμποδίων
ν. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.
2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του άρθρου 11 και
η Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
του άρθρου 12 του π.δ. 56/1989 συγχωνεύονται σε νέα
Διεύθυνση με την ονομασία Διεύθυνση Τεχνικών Υπη−
ρεσιών.
3. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης του άρθρου 15α και το
Τμήμα Επιθεωρήσεων Μονάδων ΥΠΑ της περίπτωσης
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15α του π.δ. 56/1989 καταρ−
γούνται. Τα Τμήματα Ελέγχου Εσόδων ΥΠΑ και Ελέγχου
Εξόδων ΥΠΑ των περιπτώσεων β΄ και γ΄ του άρθρου 15α
του π.δ. 56/1989 μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων,
θέσεων και προσωπικού στη Διεύθυνση Οικονομικού και
Εφοδιασμού ΥΠΑ του άρθρου 15 του π.δ. 56/1989.
4. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του άρθρου 15γ του π.δ.
56/1989 συγχωνεύεται στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας
του άρθρου 20 του π.δ. 56/1989, στην οποία εντάσσονται
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τα Τμήματα «Εισαγωγικής Εκπαίδευσης» και «Επιμόρ−
φωσης», το οποίο μετονομάζεται σε «Τμήμα Διαρκούς
Επιμόρφωσης».
5. Η Διεύθυνση Συντονισμού του Διεθνούς Κρατικού
Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 29 του π.δ. 56/1989 και
τα Τμήματά της καταργούνται.
6. Η Αερολιμενική Διεύθυνση του Διεθνούς Κρατικού
Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 30 του π.δ. 56/1989 και
τα Τμήματά της καταργούνται. Στο Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών συστήνεται Αεροπορική Αρχή του άρθρου δέκα−
του τρίτου παρ. 7 του ν. 2338/1995 (Α΄202) ως εποπτική
μονάδα της ΥΠΑ, σε επίπεδο Διεύθυνσης στην οποία
μεταφέρονται oι θέσεις και το προσωπικό της καταρ−
γηθείσας με το ανωτέρω εδάφιο υπηρεσιακής μονάδας.
7. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών του Διεθνούς Κρατικού
Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 33 του π.δ. 56/1989 και
τα Τμήματά της καταργούνται.
8. Η Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης του Διεθνούς
Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 34 του π.δ.
56/1989 μεταφέρεται στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ.
9. Η Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού του Διεθνούς
Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 35 του π.δ.
56/1989 και τα Τμήματά της καταργούνται.
10. Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Διεθνούς Κρατι−
κού Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 36 του π.δ. 56/1989
καταργείται.
11. Το Τμήμα Ασφάλειας Αερολιμένα του Διεθνούς
Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών του άρθρου 37 του π.δ.
56/1989 καταργείται.
12. Οι υπηρεσιακές μονάδες των παραγράφων 3 εδά−
φιο α΄, 5, 7, 10, και 11 καταργούνται ως σύνολο θέσεων,
προσωπικού και αρμοδιοτήτων.
13. Η θέση του Αερολιμενάρχη του Κρατικού Διεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών καταργείται.
14. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιείται
το π.δ. 56/1989 (Α΄28) σε εφαρμογή του παρόντος νόμου,
καθορίζονται οι αρμοδιότητες των αναφερόμενων στις
ανωτέρω παραγράφους Διευθύνσεων και Τμημάτων, η
διάρθρωση και στελέχωσή τους, καθώς και κάθε άλλο
θέμα για τη λειτουργία τους, και κωδικοποιείται ο Ορ−
γανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Άρθρο 68
Τροποποιήσεις του ν. 3913/2011 (Α΄ 18)
και άλλων διατάξεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3913/2011 (Α΄18) αντι−
καθίσταται ως εξής:
«1. Η Γενική Διεύθυνση Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α., που
έχει συσταθεί με το άρθρο μόνο του π.δ. 19/1992 (Α΄ 4),
μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής
Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και αποτελεί τον «Φορέα Πα−
ροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας», κατά την έννοια του
άρθρου 2 του Κανονισμού 549/2004 ΕΚ (L 96, 31.3.2004,
Ρ.1) υπαγόμενη στον Υποδιοικητή Υ.Π.Α..»
2. Στο άρθρο 2 του ν. 3913/2011 προστίθεται παρά−
γραφος 3 ως εξής:
«3. Στις υπηρεσίες εικοσιτετράωρης λειτουργίας του
Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ορίζονται
«Προϊστάμενοι Βάρδιας» για την αποτελεσματικότερη
διαχείριση του προσωπικού και αύξηση του επιπέδου
ασφαλείας του Φορέα. Ο Προϊστάμενος Βάρδιας φέ−

ρει την ευθύνη και αποφασίζει αποκλειστικά, εφόσον
υπάρξει τέτοια ανάγκη, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
του. Η ιδιότητα του «Προϊσταμένου Βάρδιας» δεν συνε−
πάγεται μισθολογική μεταβολή.»
3. Η περίπτωση γ΄ του πρώτου εδαφίου της παραγρά−
φου 8 του άρθρου 22 του ν. 3913/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ) να παραχωρούνται σε Α.Ε.Δ.Α. στις οποίες συμ−
μετέχουν τρίτοι επενδυτές ή να παραχωρούνται απευ−
θείας σε επενδυτές μέσω συμβάσεων παραχώρησης
τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3,
όπως ιδίως δικαιώματα που αφορούν στη διοίκηση, δι−
αχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση
και εκμετάλλευση ενός ή περισσότερων κρατικών αε−
ροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και
διοίκηση ανήκει στην Υ.Π.Α., καθώς και των περιγρα−
φόμενων στην ανωτέρω απόφαση χώρων εμπορικών
και άλλων χρήσεων που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα
κρατικά αυτά αεροδρόμια».
4. Στο άρθρο 22 του ν. 3913/2011 προστίθεται παρά−
γραφος 8Α ως εξής:
«8Α. Κατά τη διαδικασία για την αξιοποίηση υφιστά−
μενων κρατικών αεροδρομίων μέσω συμβάσεων παρα−
χώρησης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των προηγούμενων
παραγράφων δεν εφαρμόζεται το π.δ. 158/2002 (Α΄137).
Τα σχετικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης και της
δυνατότητας αποκλεισμού υποψήφιων επενδυτών για
λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας, ρυθμίζονται από
τους όρους των σχετικών διεθνών διαγωνισμών, των
συμβάσεων παραχώρησης και των σχετικών κυρωτικών
νόμων.»
5. Στο άρθρο 22 του ν. 3913/2011 προστίθεται παρά−
γραφος 11 ως εξής:
«11. Η Υ.Π.Α. συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες λει−
τουργίας αεροδρομίων σε όσα αεροδρόμια αξιοποιη−
θούν διά συμβάσεων παραχώρησης έως την ολοκλήρω−
ση της διαδικασίας αυτής και σε όσα υπαχθούν στην
εταιρεία του άρθρου 22Α του παρόντος έως την έναρξη
λειτουργίας της. Των υπηρεσιών αυτών της Υ.Π.Α. προ−
ΐσταται Υποδιοικητής της Υ.Π.Α., αρμόδιος για τη λει−
τουργία των αεροδρομίων, για όσο χρόνο οι υπηρεσίες
αυτές παρέχονται κατά τα ανωτέρω.»
6. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 3913/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρ−
θρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας
Κυκλοφορίας, στους αποσπασμένους στις Μόνιμες Ελ−
ληνικές Αντιπροσωπείες στην E.E. και στον ICAO, κα−
ταβάλλονται τα αντίστοιχα μερίσματα της ειδικότητας
που κατείχαν χωρίς άλλη προϋπόθεση.»
7. Όπου στο ν. 3913/2011 αναφέρονται οι φράσεις «πε−
ριοχή πληροφοριών πτήσεων Αθηνών», «FIR Αθηνών»,
«Ελληνικός Εναέριος Χώρος (FIR)», αντικαθίστανται από
την φράση «περιοχή πληροφοριών πτήσεων Athinai FIR/
Hellas UIR».
8. Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ. 52/2012 (Α΄102)
προστίθενται περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ ως εξής:
«γ. Τμήμα παρακολούθησης και εφαρμογής συμβά−
σεων
δ. Τμήμα ελέγχου εφαρμογής επιβαρύνσεων
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ε. Τμήμα ελέγχου σωστής και έγκαιρης καταβολής
εσόδων.»
9. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 52/2012 προστί−
θενται περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ ως εξής:
«γ. Τμήμα παρακολούθησης και εφαρμογής συμβά−
σεων
Ο έλεγχος τήρησης των όρων που θα συμπεριληφθούν
στις συμβάσεις παραχώρησης αναφορικά με το επίπεδο
υπηρεσιών που θα καθορίζεται σε αυτές, καθώς και
όλων των λοιπών υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου.
δ. Τμήμα ελέγχου εφαρμογής επιβαρύνσεων
δα. Ο έλεγχος και η συμμόρφωση ως προς την νόμιμη
εφαρμογή των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα
αποκρατικοποιημένα αεροδρόμια, όπως θα συμπεριλη−
φθούν στη σύμβαση παραχώρησης.
δβ. Η υποβολή προτάσεων σχετικά με τη φύση και τα
ποσά των επιβαρύνσεων.
ε. Τμήμα ελέγχου σωστής και έγκαιρης καταβολής
εσόδων
εα. Ο έλεγχος της σωστής και έγκαιρης καταβολής
προς την Υ.Π.Α. των ποσών της παρ. 13 του άρθρου 22Α
του ν. 3913/2011.
εβ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της περαιτέρω
απόδοσης των ποσών της παρ. 14 του άρθρου 22Α του
ν. 3913/2011.»
10. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 103/2010 (Α΄169)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο προϋπολογισμός της Αρχής υποβάλλεται από
τον προϊστάμενο αυτής στη Διεύθυνση Οικονομικού και
Εφοδιασμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
αφού συμπεριληφθεί στον συνολικό προϋπολογισμό
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ελέγχεται και
εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο
Οικονομικών. Η διαχείριση του προϋπολογισμού της Αρ−
χής πραγματοποιείται από την Αρχή μετά από έγκριση
του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.»
11. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 103/2010 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«2. Το προσωπικό της Αρχής, περιλαμβανομένων και
των προϊσταμένων τοποθετείται στην Αρχή για χρονικό
διάστημα έξι (6) ετών με δυνατότητα παράτασης έως
και για μία τριετία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων. Ως προς το υπηρεσιακό και πειθαρχικό του
καθεστώς, και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που υπηρε−
τεί στην Αρχή, υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό
Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
12. Σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού E.E.
1794/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό
1191/2010 του Συμβουλίου/E.E., άρθρο 11α παράγραφος
8, δημιουργείται αποθεματικό εκ των τελών διαδρομής
που προβλέπονται σε αυτές προκειμένου να διασφαλι−
στεί η παροχή των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, το οποίο
αποσκοπεί στον περιορισμό των συνεπειών αιφνίδιας
μείωσης στα τέλη διαδρομής σε καιρούς μειωμένης
κίνησης.
13. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω εδάφια ισχύουν αναλόγως και στην
περίπτωση μεταβίβασης στο Ταμείο του δικαιώματος
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παραχώρησης χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης
περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.»
Άρθρο 69
Στο v. 4030/2011 «Νέος τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμη−
σης, Ελέγχου Κατασκευών και άλλες διατάξεις» (Α΄249),
προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:
«1. Για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστά−
σεων έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής
σημασίας ή/και για έργα που άπτονται ειδικού ελέγχου
ως προς τους όρους δόμησης, όπως και στις περιπτώ−
σεις κτιρίων επιφάνειας άνω των 3.000 τ.μ., η έγκριση
δόμησης και η άδεια δόμησης δύναται να εκδίδεται από
την Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών
(Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του
Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλ−
λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής ή του αρμόδιου Υπουργού αναφο−
ρικά με το χαρακτήρα τους.
2. Για τα ως άνω έργα, που εμπίπτουν στις περιπτώ−
σεις του άρθρου 21 του παρόντος, η γνωμοδότηση επί
των Αρχιτεκτονικών μελετών δύναται να εκδίδεται και
από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) κα−
τόπιν παραπομπής του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας
και Αστικού Περιβάλλοντος ή του αρμόδιου Υπουργού.
3. Εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών της δι−
οίκησης οι οποίες χορηγήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη
στα πλαίσια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την
έκδοση υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση
των διατάξεων των νόμων 1650/1986 και 4014/2011 υπο−
βάλλονται και λαμβάνονται υπόψη ως δικαιολογητικά
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 3
του παρόντος και δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοσή τους
για την χορήγηση της έγκρισης δόμησης και άδειας
δόμησης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο των στοι−
χείων και τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την εφαρμογή
του παρόντος.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται οι περιπτώσεις
έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής ση−
μασίας ή/και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως
προς τους όρους δόμησης οι οποίες υπάγονται στην
παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 του παρόντος χωρίς
να απαιτείται σχετική διαπιστωτική πράξη του Γενικού
Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής ή του αρμόδιου Υπουργού.
6. Για την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνση Οικο−
δομικών και Κτιριακών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
επιτρέπεται η απόσπαση σε αυτήν προσωπικού από το
Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που την πλειοψηφία των μετοχών κατέχει το Ελ−
ληνικό Δημόσιο ή η διοίκησή τους διορίζεται από αυτό. Η
απόσπαση πραγματοποιείται χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση όλων
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των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο χρόνος
διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια,
ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου
στη θέση που οργανικά κατέχει. Η χρονική διάρκεια της
απόσπασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη, με
δυνατότητα παράτασης για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η μισθοδοσία των αποσπώμενων υπαλλήλων γίνεται
κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ο αριθμός, οι ειδικότητες και τα τυπικά προσόντα του
αποσπώμενου προσωπικού καθορίζονται σε σχετική
προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
Άρθρο 70
Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 3469/2006
(Α΄131) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Διορθώσεις σφαλμάτων γίνονται δεκτές με έγγρα−
φο του φορέα αποστολής, συνοδευόμενο από ακριβές
αντίγραφο της πρωτότυπης πράξης, και δημοσιεύονται
στο ίδιο τεύχος που δημοσιεύθηκε το οικείο κείμενο.
Η διόρθωση σφαλμάτων περιορίζεται αποκλειστικώς
σε γραφικά ή λογιστικά σφάλματα, καθώς επίσης και
σε περιπτώσεις που το περιεχόμενο των εκδοθεισών
πράξεων δεν αντιστοιχεί ακριβώς με αυτό που έχει δη−
μοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδιαίτερα
όταν οι αποστελλόμενες προς δημοσίευση περιλήψεις
των ως άνω πράξεων, εκ παραδρομής της υπηρεσίας,
δεν αντιστοιχούν επακριβώς με τις εκδοθείσες πράξεις.»
Άρθρο 71
Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μέχρι 31.12.2013 και χωρίς
αμοιβή, η παράλληλη άσκηση από τον Γενικό Γραμματέα
Καταναλωτή των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 72
Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3894/2010 (Α΄
204), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 64 του
ν. 4055/2012 (Α΄51) πλην της παραγράφου 5, καθώς και οι
διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10,11, και 12 του άρθρου
6 του ν. 2730/1999 (Α΄130), όπως ισχύουν κάθε φορά,
εφαρμόζονται αναλόγως και στις αιτήσεις ακυρώσεως
και ασφαλιστικών μέτρων και τις αιτήσεις αναστολής
εκτέλεσης κατά πράξεων οι οποίες αφορούν δημόσια
έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, που συγχρηματοδοτού−
νται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ,
πλέον Φ.Π.Α..
Άρθρο 73
Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων
1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του
ν. 4129/2013 (Α΄ 52) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 έλεγχος νομι−
μότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων
προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης
έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή
τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον

η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των
δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).»
2. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του
ν. 4129/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αιτήσεις ανάκλησης των πράξεων των Κλιμακίων που
αποφαίνονται ότι κωλύεται η υπογραφή της ελεγχόμε−
νης σύμβασης, υποβάλλονται στη γραμματεία του αρ−
μόδιου Τμήματος, σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγ−
ματα ή το νόμο, από αυτόν που έχει σπουδαίο έννομο
συμφέρον προς τούτο, ή από τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας, χάριν του δημοσίου συμφέροντος, μέσα σε
δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης του
Κλιμακίου στον οικείο φορέα και στον Γενικό Επίτροπο.»
Άρθρο 74
Τροποποιήσεις του ν. 3886/2010 (Α’ 173)
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 3886/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την άσκηση της αιτήσεως αυτής κατατίθεται πα−
ράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1%
της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως
απαράδεκτη αν κατά την κατάθεσή της δεν καταβληθεί
το 1/3 του οφειλομένου παραβόλου και έως την πρώτη
συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του
ν. 3886/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το παράβολο αποδίδεται και στην περίπτωση κατά
την οποία η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορριφθεί
σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 5 του πα−
ρόντος άρθρου.»
Άρθρο 75
Τροποποίηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
Στο άρθρο 13 παρ.1 περίπτωση γ΄ του ν. 4024/2011
(Α΄ 209) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από αίτημα του καθ’
ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να χαρακτηρίζονται
έργα και δραστηριότητες ως έργα εθνικής σημασίας,
ιδίως εάν πρόκειται για έργα συγχρηματοδοτούμενα
από Διαρθρωτικά Ταμεία και ευρωπαϊκά προγράμματα,
για έργα που απαιτούνται για την επείγουσα συμμόρ−
φωση με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για
έργα που αφορούν λόγους δημόσιας υγείας. Για τα έργα
αυτά η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στη δι−
αδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ εισάγοντάς τα απευθείας στο
Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για
γνώμη κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.»
Άρθρο 76
Ρυθμίσεις θεμάτων απαλλοτριώσεων
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 2882/2001 (Α΄17) καταργείται.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«1. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης ή, κατά περίπτωση, ο αρμόδιος εκ του σκοπού
της απαλλοτρίωσης Υπουργός υποχρεούται, πριν την
κατά το άρθρο 1 κήρυξη της αναγκαστικής απαλλο−
τρίωσης υπέρ του Δημοσίου, να προβαίνει σε δημόσια
πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου
να προσκομίσουν εντός προθεσμίας που ορίζεται στην

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
πρόσκληση και δεν είναι κατώτερη του ενός (1) μηνός
από τη δημοσίευση νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας στον
αρμόδιο εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης φορέα για
την απευθείας εξαγορά αυτών. Το τίμημα της εξαγοράς
καθορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο ή από την εκτιμητική
Επιτροπή του άρθρου 15 ή από ανεξάρτητο πιστοποι−
ημένο εκτιμητή. Για τη γνωστοποίηση της δημόσιας
πρόσκλησης εφαρμόζεται αναλογικά η προβλεπόμενη
από την παράγραφο 5 του άρθρου 3 διαδικασία για την
ανακοίνωση. Κατά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης
το Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή κατά περίπτωση, από τον
αρμόδιο Υπουργό ή από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι
οποίοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως για την
υπογραφή αυτής πάρεδρο ή δικαστικό αντιπρόσωπο
του Ν.Σ.Κ.. Η εξαγορά δύναται να γίνει και μετά την
κήρυξη της απαλλοτρίωσης, πάντως, όμως, μέχρι να
εκδοθεί η δικαστική απόφαση του προσωρινού καθορι−
σμού της αποζημίωσης. Αντίγραφο της συναπτόμενης
σύμβασης, μαζί με το διάγραμμα στο οποίο εικονίζεται
το ακίνητο που περιέρχεται στο Δημόσιο, αποστέλλε−
ται στην αρμόδια αρχή για να καταγραφεί ως δημόσιο
κτήμα. Η δημόσια πρόσκληση για την εξαγορά αποτε−
λεί υποχρεωτικό στάδιο της διαδικασίας πριν από την
κήρυξη της απαλλοτρίωσης και συνιστά ουσιώδη τύπο
αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύνανται να
καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της
διαδικασίας εξαγοράς.»
3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) κτηματολογικό διάγραμμα, το οποίο να απεικονίζει
την απαλλοτριούμενη έκταση και τις ιδιοκτησίες, ύστε−
ρα από έλεγχο και εφαρμογή των τίτλων ιδιοκτησίας,
εκτός των περιπτώσεων όπου έχουν οριστικοποιηθεί οι
κτηματολογικές εγγραφές».
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται στις
περιπτώσεις που δεν έχει ανατεθεί η σύνταξη του κτη−
ματολογικού πίνακα και διαγράμματος κατά τη δημο−
σίευση του παρόντος.
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001
(Α΄17) προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως εξής:
«δ) εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακι−
νήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 15 του παρόντος,
ε) έκθεση της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας και της
Δασικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης ή μη δικαιωμάτων του
Δημοσίου στην απαλλοτριούμενη έκταση.
Στις περιπτώσεις δ΄και ε΄ οι εκθέσεις συντάσσονται
εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του σχε−
τικού αιτήματος με όλα τα απαιτούμενα για την από−
δειξη του δικαιώματος της ιδιοκτησίας έγγραφα και
διαγράμματα.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις
περιπτώσεις που δεν έχει εγκριθεί ο οικείος κτηματο−
λογικός πίνακας και διάγραμμα κατά τη δημοσίευση
του παρόντος.
5. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του
ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Εάν υπόχρεο για την καταβολή της αποζημίωσης
είναι το Δημόσιο, η αναγκαστική απαλλοτρίωση συ−
ντελείται και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής υπέρ του δικαστικώς αναγνωρισθέντος ή την
έκδοση του γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης
σε περίπτωση όπου δεν εκδίδεται χρηματικό ένταλμα.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και
στις κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν
έχει παρακατατεθεί η αποζημίωση των ακινήτων κατά
τη δημοσίευση του παρόντος.
6. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν. 2882/2001
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όταν η εκτέλεση δημοσίων έργων επισπεύδεται από
το Δημόσιο ή αφορά έργα που συγχρηματοδοτούνται
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποβολή των εγκατεστημένων
στα ακίνητα διατάσσεται οριστικά και τελεσίδικα με την
απόφαση καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης,
υπό τον όρο της προηγούμενης συντέλεσής της, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 7. Για την εφαρμογή της διά−
ταξης των προηγούμενων εδαφίων υποβάλλεται σχετικό
αίτημα από το Δημόσιο ή τον υπόχρεο προς αποζημίω−
ση, με την αίτηση καθορισμού της αποζημίωσης ή και με
τις προτάσεις που κατατίθενται στην περίπτωση αυτή
δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από τη δικάσιμο.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις
περιπτώσεις απαλλοτριώσεων για τις οποίες εκκρεμεί
η συζήτηση του προσωρινού καθορισμού της αποζημί−
ωσης κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
7. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
15 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτροπή προβαίνει στην εκτίμηση της αξίας του
υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ή απαλλοτριωμένου ακι−
νήτου και του ύψους της τυχόν οφειλόμενης κατά την
παράγραφο 4 του άρθρου 13 ιδιαίτερης αποζημίωσης.»
8. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 2882/2001,
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το δικαστήριο υποχρεούται να αιτιολογεί ειδικά την
τυχόν απόκλιση της προσδιοριζόμενης από το ίδιο αξί−
ας του ακινήτου τόσο από την προκύπτουσα κατά το
αντικειμενικό σύστημα αξία του όσο και από την προ−
κύπτουσα από την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής
της παραγράφου 1 του παρόντος ή του ανεξάρτητου
εκτιμητή της παρούσας παραγράφου.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις
κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει
συζητηθεί η αίτηση καθορισμού προσωρινής ή οριστικής
αποζημίωσης.
9. Στο άρθρο 15 του ν. 2882/2001 (Α΄17), όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Ειδικά σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων για έργα
που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
πέραν της εκτίμησης της Επιτροπής της παραγράφου 1,
ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή ο υπόχρεος προς αποζη−
μίωση ζητάει τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των απαλ−
λοτριούμενων της παραγράφου 6 από ανεξάρτητο και
πιστοποιημένο Εκτιμητή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
οι διατάξεις της παραγράφου 6.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις
κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει
συζητηθεί η αίτηση καθορισμού οριστικής αποζημίωσης.
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10. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
18 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόφαση του μονομελούς εφετείου, με την οποία
καθορίζεται η προσωρινή τιμή μονάδας, αποτελεί ως
προς τη δικαστική δαπάνη εκτελεστό τίτλο σε βάρος
του υπόχρεου προς αποζημίωση, εάν και οι δύο διάδικοι
αποδέχθηκαν την απόφαση αυτή ή πέρασε άπρακτη η
προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 20.»
11. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Αρμόδιο να προσδιορίσει προσωρινώς την απο−
ζημίωση είναι το μονομελές εφετείο, στην περιφέρεια
του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούμενη έκταση ή το
μεγαλύτερο μέρος αυτής.
2. Το μονομελές εφετείο αποφαίνεται ύστερα από
αίτηση κάθε ενδιαφερομένου, που κατατίθεται στον
γραμματέα του.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις
απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει δημοσιευθεί η
κήρυξη αυτών κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
12. Στο άρθρο 19 του ν. 2882/2001 προστίθεται παρά−
γραφος 11 ως έξης:
«11. Ειδικά για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή και άλλα προγράμματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι προθεσμίες του παρόντος
άρθρου τηρούνται απαρεγκλίτως, οι δε σχετικές υπο−
θέσεις προσδιορίζονται και δικάζονται καθ’ υπέρβαση
του ορισμένου αριθμού υποθέσεων κατά δικάσιμο, που
τυχόν έχει αποφασισθεί από τις Ολομέλειες των Δι−
καστηρίων.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις
κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει
προσδιορισθεί η αίτηση καθορισμού οριστικής αποζη−
μίωσης κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
13. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 2882/
2001 (Α΄ 17) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Αρμόδιο να προσδιορίσει οριστικά την αποζημίωση
είναι το εφετείο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 με
τριμελή σύνθεση.
2. Μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση της
απόφασης του μονομελούς εφετείου για τον προσωρινό
προσδιορισμό της αποζημίωσης, κάθε ενδιαφερόμενος
δικαιούται, και αν ακόμη δεν υπήρξε διάδικος στη δίκη
για τον προσωρινό καθορισμό της αποζημίωσης, να
ζητήσει τον οριστικό προσδιορισμό αυτής. Εάν κάποιος
από τους ενδιαφερομένους είναι κάτοικος αλλοδαπής
ή άγνωστης διαμονής, η προθεσμία για την άσκηση
της αίτησης οριστικού προσδιορισμού της αποζημίω−
σης είναι για όλους τους ενδιαφερομένους εξήντα ημέ−
ρες. Εάν η προαναφερόμενη απόφαση δεν επεδόθη, η
προθεσμία για την άσκηση της αίτησης περί οριστικού
προσδιορισμού της αποζημίωσης είναι σε κάθε περί−
πτωση έξι μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης, με
την επιφύλαξη εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 4 του άρθρου 9.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και στις
κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει
κατατεθεί αίτηση οριστικού καθορισμού αποζημίωσης
κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
14. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 2882/
2001 αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:
«1. Η αίτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της απο−
ζημίωσης δύναται να ασκηθεί και απευθείας, εφόσον

δεν εκκρεμεί αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου
για προσωρινό προσδιορισμό αυτής ή δεν έχει εκδοθεί
απόφαση που να την προσδιορίζει προσωρινώς.
3. Μέχρι την πρώτη συζήτηση της αίτησης περί ορι−
στικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, κάθε άλλος
ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει τον προσωρινό
προσδιορισμό της αποζημίωσης από το αρμόδιο δικα−
στήριο. Στην περίπτωση αυτή καταργείται n δίκη για
τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης ως προς
τα ακίνητα για τα οποία ζητήθηκε ο προσωρινός προσ−
διορισμός.»
15. Oι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του
ν. 2882/2001 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημίωσης
δύναται να ενεργείται και διοικητικώς, εφόσον έχει
προσδιορισθεί, ή εξωδίκως η τιμή μονάδας. Η διοικητική
αναγνώριση χωρεί εφόσον η απαλλοτρίωση έχει κηρυ−
χθεί κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
1, υπόχρεο προς πληρωμή είναι το Δημόσιο ή νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου και η αξιούμενη αποζημί−
ωση, με βάση την προσδιορισθείσα τιμή μονάδας, δεν
υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
2. Για τη διοικητική αναγνώριση των δικαιούχων συνι−
στάται στην Κτηματική Υπηρεσία στην περιφέρεια της
οποίας βρίσκεται το απαλλοτριούμενο ακίνητο επιτρο−
πή, η οποία αποτελείται από έναν πρωτοδίκη, που υπη−
ρετεί στην έδρα του Πρωτοδικείου και προτείνεται με
τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του πρωτοδικεί−
ου τούτου, ως Πρόεδρο, ένα δικαστικό αντιπρόσωπο του
Ν.Σ.Κ. που προτείνεται με έναν αναπληρωτή του από το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και από τον Διευθυντή
της Κτηματικής Υπηρεσίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή
του. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Η επιτροπή συνεδριάζει με παρόντα όλα τα μέλη της.
Στην επιτροπή εισηγείται χωρίς ψήφο ο Προϊστάμε−
νος του τμήματος Απαλλοτριώσεων της Κτηματικής
Υπηρεσίας ή υπάλληλος αυτής που προτείνεται από
τον Διευθυντή της.
Γραμματέας της Επιτροπής, με έναν αναπληρωτή του
ορίζεται, από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας.
Στα μέλη, στον εισηγητή και στον γραμματέα της επι−
τροπής παρέχεται αμοιβή κατά τις κείμενες διατάξεις,
η οποία βαρύνει το Δημόσιο.
4. Η αίτηση για τη διοικητική αναγνώριση του δικαι−
ούχου της αποζημίωσης μαζί με τα δικαιολογητικά και
τους τίτλους υποβάλλεται στην αρμόδια Κτηματική Υπη−
ρεσία η οποία την εισάγει στην επιτροπή προς εξέταση.»
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και
στις εκκρεμείς απαλλοτριώσεις.
Άρθρο 77
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
1. Στο άρθρο 1 του α.ν. 559/1937 (Α΄ 107) προστίθεται
παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμεί−
ου Στρατού δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας, να κατανέμει στους μερισματούχους
μέρισμα, ανά τρίμηνο, από τα καθαρά έσοδα της τρέ−
χουσας χρήσης, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαί−
ρεση από τα συνολικά έσοδα του Ταμείου όλων των
υποχρεώσεων αυτού, καθώς και ποσοστού 20% επί των
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ακαθαρίστων εσόδων και πάντως ποσό όχι μικρότερο
των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, ανά τρίμηνο
για τη δημιουργία ταμειακού αποθεματικού. Η ισχύς της
παρούσας άρχεται την 1η Ιουλίου 2012 και λήγει την 31n
Δεκεμβρίου 2016.»
2. Οι ισχύουσες διατάξεις του ανωτέρω άρθρου αριθ−
μούνται ως παράγραφος 1.
Άρθρο 78
Δεν συνιστά απιστία, κατά την έννοια των άρθρων
256 και 390 του Ποινικού Κώδικα, για τον Πρόεδρο, τα
μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη των Τραπεζών, η σύναψη
δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του
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ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται
κατά νόμο, καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων
σε αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέ−
σεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων
εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας και
β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγησή τους, οι σχετικές κα−
νονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ).
Άρθρο 79
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά σε επμέρους διατάξεις των άρθρων του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» είναι η
προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και
η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη
διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υπο−
στήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προ−
ώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω
ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς,
η προώθηση των εξαγωγών, η παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στους εξαγωγείς, η διοργάνωση εξαγωγικών
εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.»:
α. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και
τους πληροφορεί για το θεσμικό, νομοθετικό, φορο−
λογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις
επενδύσεις στην Ελλάδα.
β. Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηματοοικονομικές
αγορές τις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλο−
ντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά
τομέα και κλάδο.
γ. Λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης (one−stop
shop) στο πλαίσιο της Διαδικασίας Αδειοδοτικής Προ−
ώθησης Επενδύσεων λαμβάνοντας το σύνολο των
απαραίτητων στοιχείων από επενδυτές προκειμένου
να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διεκπε−
ραίωση των διαδικασιών έκδοσης των αιτηθησομένων
αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι ανα−
γκαίες για την έναρξη πραγματοποίησης των επενδύσε−
ων ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ,
οι οποίες εμπίπτουν, ως προς τις επιπτώσεις τους στο
περι− βάλλον, στην κατηγορία Α΄ της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 4014/2011 (Α΄209) και προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την επιτάχυνσή τους.
Για το σκοπό αυτόν παραλαμβάνει το φάκελο της
επένδυσης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για
τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από
τον επενδυτή και τα αποστέλλει στην κατά περίπτωση
αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Στρατη−
γικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, για τις δικές της ενέργειες. Η Διεύθυνση
αυτή υποχρεούται, επίσης, να παρέχει στην εταιρεία έγ−
γραφη ενημέρωση κάθε μήνα για το στάδιο, στο οποίο
βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους
λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής
των αδειών ή και των εγκρίσεων.
δ. Για τους υποψηφίους επενδυτές κατά το στάδιο
της υπαγωγής της επένδυσης στους αναπτυξιακούς
νόμους συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας,
την οποία κοινοποιεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητι−
κά στις υπηρεσίες που συμπράττουν στη διαδικασία
παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του
επιχειρηματικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόμους
που κάθε φορά ισχύουν.
ε. Στο πλαίσιο του νόμου για την «Επιτάχυνση και
διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», η
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»: αα) δέχεται τις αιτήσεις
για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατη−
γικών Επενδύσεων, ββ) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο,
τις συνέπειες στην ελληνική οικονομία και αξιολογεί
την πλήρωση των κριτηρίων για το χαρακτηρισμό της
επένδυσης ως Στρατηγικής, γγ) αναζητά συμπληρω−

ματικά στοιχεία από τους επενδυτές στο πλαίσιο της
παροχής υπηρεσιών των προηγούμενων παραγράφων,
δδ) εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγι−
κών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), δια του εποπτεύοντος της
Υπουργού, την ένταξη των επενδύσεων στην Διαδικασία
Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη διακοπή της διαδικασίας
ένταξης μιας επένδυσης στην κατηγορία των Στρατηγι−
κών Επενδύσεων, εε) εισπράττει τη Διαχειριστική Αμοιβή
και τη Διαχειριστική Αμοιβή Επιμέλειας Επενδυτικού
Φακέλου, στστ) μετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. περί
ένταξης και ανάθεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ή μετά από απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, διαρθρώνει τελικές επεν−
δυτικές προτάσεις ελάχιστων προδιαγραφών και κα−
ταρτίζει ολοκληρωμένους φακέλους επενδυτικών σχε−
δίων δημοσίων στρατηγικών επενδύσεων. Επιπρόσθετα,
η εταιρία προβαίνει συνολικά σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες για την αδειοδότηση, χρηματοδότηση και
επενδυτική αξιοποίηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδί−
ων συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων προπαρα−
σκευαστικών ενεργειών, ζζ) ενημερώνει τη Διυπουργική
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για συγκεκριμένες
περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών, για τους
λόγους στους οποίους αυτές οφείλονται, καθώς και
προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους, ηη) μπορεί
να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να ενημερώνει τη Δι−
υπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για την
πορεία υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων μετά το
στάδιο υπαγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επι−
τροπής. Υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου στη Βουλή
των Ελλήνων των υπαχθεισών στρατηγικών επενδύσεων
στη διαδικασία του παρόντος νόμου.
στ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμι−
κού πλαισίου των επενδύσεων και την προώθηση της
διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας.
ζ. Στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρίας, το Διοι−
κητικό Συμβούλιο μπορεί να συνιστά συμβουλευτικές
επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την επεξεργασία και
προώθηση θεμάτων που εμπίπτουν στον κύκλο των αρ−
μοδιοτήτων της από ιδιώτες εμπειρογνώμονες ή και δη−
μόσιους λειτουργούς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση
απαιτείται σύμφωνη γνώμη των εποπτευόντων Υπουρ−
γών. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω επιτροπών
ή ομάδων εργασίας. Δεν προβλέπεται αμοιβή για τα
μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας παρά μόνο η
καταβολή τυχόν αποζημίωσης, το ύψος της οποίας θα
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Επίσης, με την
ίδια διαδικασία, μπορεί να καταργεί τις ήδη συσταθεί−
σες επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να μεταβάλει τη
σύνθεση και τις αρμοδιότητές τους.
η. Δύναται να συμμετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό μέ−
λος σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι επιδιώκουν πα−
ρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία ή των οποίων, το
αντικείμενο δραστηριότητας εξυπηρετεί τους σκοπούς
της εταιρείας.
θ. Υποστηρίζει τους επενδυτές στην αξιοποίηση ημε−
δαπών και αλλοδαπών αναγνωρισμένων πηγών χρη−
ματοδότησης ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων,
αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει.
ι. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 8 του ν. 3386/2005
και ειδικά για τις επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί
στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α΄204), παραλαμβάνει
από τους επενδυτές την αίτηση και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός πέντε (5)
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ημερών αναφορικά με τη σχέση των αιτούντων με τον
κύριο της ενταγμένης στρατηγικής επένδυσης.
ια. Λειτουργεί ως υπηρεσία «Διαμεσολαβητή του Επεν−
δυτή», με αρμοδιότητα την εξέταση, μετά από αίτηση
του ενδιαφερομένου επενδυτή, υποθέσεων καθυστερή−
σεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέ−
κυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών
σχεδίων ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000)
ευρώ που εμπίπτουν στις κατηγορίες Α1 και Α2 περι−
βαλλοντικής όχλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 του ν. 4014/2011.
Στο πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας υποδέχεται ει−
δικά αιτήματα επενδυτών που αφορούν συγκεκριμέ−
νες περιπτώσεις καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων
δυσχερειών στα επί μέρους στάδια της εξέλιξης των
ανωτέρω διαδικασιών, εκτιμά τους λόγους που τις προ−
καλούν, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την
επίλυσή τους και προτείνει στους αρμοδίους φορείς τη
λήψη μέτρων για την επιτάχυνσή τους και συντάσσει
εξαμηνιαία έκθεση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
όπου επισημαίνει τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζουν
οι επενδύσεις στην Ελλάδα και προτείνει συγκεκριμένες
βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου.
ιβ. Αποδέχεται δωρεές προς την «Επενδύσετε στην
Ελλάδα Α.Ε.» με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

από επιχορήγηση εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού,
από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
του σκοπού της, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες,
από την εκμετάλλευση της περιουσίας της, από αντα−
ποδοτικές εισφορές, τέλη και αμοιβές για τις υπηρεσίες
που προσφέρει, όπως, ιδίως, τη Διαχειριστική Αμοιβή, τη
Διαχειριστική Αμοιβή Επιμέλειας Επενδυτικού Φακέλου,
και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 2
Διάρκεια – Έδρα

Άρθρο 6
Οικονομικός Έλεγχος

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη από
τη σύστασή της.
2. Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η
ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων
της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

1. Η οικονομική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε
ετήσιο έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές.
2. Καταργήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 3
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακό−
σιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία ευρώ
(293.513 €), διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές
ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά
λεπτών (14,67 €) η καθεμία και καλύπτεται ολόκληρο από
το Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το κεφάλαιο αυτό
μπορεί να αυξηθεί έως και εκατό τοις εκατό (100%).
Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος και ο
χρόνος της κάλυψης του ποσού της αύξησης. Για κάθε
άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι εκπρό−
σωποι του Ελληνικού Δημοσίου στη γενική συνέλευση
των μετόχων της εταιρείας ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονο−
μαστικές και των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά
την απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά
ισχύουν.
Άρθρο 4
Έσοδα
Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επι−
χορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων,

Άρθρο 5
Διαχείριση
1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας συμπίπτει με
το ημερολογιακό έτος.
2. Καταργήθηκε.
3. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός εγκρίνονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυ−
νατή η ανακατανομή των κονδυλίων του προϋπολογι−
σμού. Για την αύξηση του προϋπολογισμού απαιτείται
έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού.
5. Ο τρόπος της διενέργειας των δαπανών, της ορ−
γάνωσης και της λειτουργίας των οικονομικών υπηρε−
σιών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οικονομική
διαχείριση της εταιρείας ρυθμίζεται με κανονισμούς
που καταρτίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και
εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.

Άρθρο 7
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
1. Στην εταιρεία λειτουργεί υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον έναν
εσωτερικό ελεγκτή, οριζόμενο από τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων.
2. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις εξής αρ−
μοδιότητες:
α) παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του κατα−
στατικού της εταιρείας, καθώς και την εν γένει συμμόρ−
φωση με την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από αυτή,
β) παρακολουθεί και αναφέρει στο Διοικητικό Συμ−
βούλιο της εταιρείας και στη Γενική Συνέλευση των
μετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των
μελών του διοικητικού συμβουλίου και των κατά περί−
πτωση συμβούλων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου
με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή περιπτώσεις πα−
ράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού από μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του
Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, και από
τους Συμβούλους του άρθρου 5 του παρόντος νόμου,
γ) ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια φορά κάθε
τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέ−
λευση των μετόχων για τα πορίσματα των ελέγχων
που διενεργεί,
δ) καταργήθηκε.
3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν
υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της
εταιρείας, δεν αποκτούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την
υπαλληλική ιδιότητα ή σχέση εξαρτημένης εργασίας,
ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή.
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Άρθρο 8
Απαλλαγές

1. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δη−
μοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο,
εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσε−
ται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού
ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών
και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Η
απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων πα−
ρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.
2 του άρθρου 22 του ν. 1676/1986 (Α΄ 204).
2. Καταργήθηκε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 9
Διοίκηση – Εκπροσώπηση
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.» διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο,
το οποίο αποτελείται από 11 μέλη κατ’ ανώτατο όριο,
μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμ−
βουλος, ιδιότητες οι οποίες μπορεί να συντρέχουν στο
ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη
στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας και ασκεί τις
αρμοδιότητες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθε−
σία και το παρόν καταστατικό. Η παράλληλη άσκηση
καθηκόντων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου
από το ίδιο πρόσωπο δεν θεμελιώνει κανένα δικαίωμα
για πρόσθετη αμοιβή.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταε−
τής. Εάν κενωθεί πρόωρα θέση μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου διορίζεται αντικαταστάτης σύμφωνα με το
παρόν άρθρο για το χρόνο θητείας που απομένει. Τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανα−
διοριστούν, η συνολική όμως θητεία δεν είναι δυνατόν
να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και
εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία ένα−
ντι των τρίτων, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος
γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε
να τη γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητι−
κού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρί−
τους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις
δημοσιότητας.
4. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Επεν−
δύστε στην Ελλάδα A.E.», καθώς και τα υπόλοιπα μέλη,
τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύμφωνα με
την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ορίζονται και
παύονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η
κατά τα ανωτέρω παύση των μελών δεν γεννά δικαίωμα
αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου ή της εταιρείας.
5. Πέντε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκτός από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
διορίζονται μετά από υπόδειξη της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού
Εμπορίου, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελ−
λάδος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που
υποδεικνύουν από ένα πρόσωπο. Οι εκπρόσωποι των
ανωτέρω μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμ−
βούλιο της εταιρείας και καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου
οριζομένου αριθμού των μελών αυτού. Οι εκπρόσωποι
των ανωτέρω προτείνονται μέσα σε προθεσμία ενός (1)
μηνός που άρχεται από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή
τους από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Έως τον ορισμό των εκπροσώπων αυτών το Διοικη−
τικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και
χωρίς τα μέλη αυτά.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα
της εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλά−
χιστον μία φορά κάθε μήνα ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει
εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην
ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρί−
ασή του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα
μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματο−
ποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το
Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο
ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που
περιλαμβάνει τον τόπο, τη μέρα και ώρα, καθώς και
τα θέματα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστο−
ποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2)
τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται
με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον
εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμ−
βουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα−
κτή μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται
η σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει
το Συμβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον
της εταιρείας ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον
δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτόν,
ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό
Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από
την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του
Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το
Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία
ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη
που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το
Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας
τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει
με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια
και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό
Συμβούλιο. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου επι−
κουρεί νομικός σύμβουλος, με σχέση έμμισθης εντολής,
ο οποίος παρίσταται και συμμετέχει στις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
7. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει
ο Αντιπρόεδρος ή άλλος προς τούτο εξουσιοδοτημέ−
νος σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται
σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε τουλάχιστον
μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Δι−
ευθύνων Σύμβουλος, και αποφασίζει με απλή πλειο−
ψηφία των παρόντων. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλ−
ληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται από
τα παρόντα μέλη και τον γραμματέα. Αντίγραφο ή
απόσπασμα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβου−
λίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο
αναπληρωτή του.
8. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα
και απέναντι σε κάθε αρχή ή νομικό ή φυσικό πρό−
σωπο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη
περίπτωση πρόσωπο. Αν οι ιδιότητες του Προέδρου
και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συντρέχουν στο
ίδιο πρόσωπο, την εταιρεία εκπροσωπεί ο Διευθύνων
Σύμβουλος. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο,
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απέναντι σε κάθε Αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο από
το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Στο
πλαίσιο του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας,
το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκ−
προσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη
του, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα,
παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική εξουσιοδότηση.
Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι
στους τρίτους, με την υπογραφή κάτω από την εταιρική
επωνυμία, του κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώ−
που της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει
δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή
υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας τα πλαίσια,
τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.
9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εται−
ρείας καταρτίζεται κανονισμός λειτουργίας του Διοι−
κητικού της Συμβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται από τον
εποπτεύοντα Υπουργό.
10.΄Ολες οι συμβάσεις που καταρτίζει η «Επενδύστε
στην Ελλάδα Α.Ε.» αναρτώνται στο διαδίκτυο.
Άρθρο 10
Ευθύνη – Αμοιβή Συμβούλων
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Σύμβουλοι δεν έχουν
καμία ατομική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για τις υπο−
χρεώσεις της εταιρείας, που προκύπτουν από τη δια−
χείρισή τους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται
απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά
τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβου−
λίου, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Δι−
ευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο
Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται καμία άλλη
παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 11
Στελέχωση – Εσωτερική λειτουργία
1. Στην εταιρεία προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμ−
βαση εργασίας αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου,
με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις
έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο παρα−
πάνω προσωπικό περιλαμβάνονται και τρεις (3) θέσεις
νομικών συμβούλων της εταιρείας με πάγια αντιμισθία,
καθώς και η θέση εσωτερικού ελεγκτή, οι οποίες καλύ−
πτονται με σχέση έμμισθης εντολής. Η πρόσληψη των
νομικών συμβούλων πραγματοποιείται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή της διάταξης
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 1649/1986 (Α΄ 149). Η δε πρόσληψη δικηγόρων από
την εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής, θα γίνεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνε−
ται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 του
ν. 1649/1986, όπως ισχύει σήμερα.
2. Η κάλυψη των άμεσων αναγκών της εταιρείας σε
προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου, γίνεται
κατά προτεραιότητα με μετάταξη προσωπικού που ήδη
υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, και το οποίο κατέχει τα
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τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται,
χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης
με αυτή του φορέα προέλευσης. Η μετάταξη πραγμα−
τοποιείται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας,
με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο συνολικός
χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου προσωπικού
που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρό−
νος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας λογίζεται
ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην εταιρεία για
τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και
για κάθε άλλη συνέπεια.
3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην εταιρεία υπαλλήλων
από το δημόσιο τομέα, τις τράπεζες και τις θυγατρικές
τους εταιρίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς
και ο δανεισμός υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα με
ειδική συμφωνία. Η απόσπαση πραγματοποιείται σύμ−
φωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Οι
αποσπώμενοι στην εταιρεία εξακολουθούν να λαμβά−
νουν από την υπηρεσία που αποσπώνται το σύνολο των
αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά
ή ειδικά, της οργανικής τους θέσης. Με αιτιολογημένη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η
χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 12
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρί−
νεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και
δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας με τον οποίο ρυθμίζονται τα παρακάτω
θέματα:
α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας και η
σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη Διοίκηση.
β) Η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες και ο
τρόπος λειτουργίας τους.
γ) Η κατανομή των θέσεων προσωπικού στις διοικη−
τικές μονάδες.
δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης, εργασίας και
εξέλιξης του προσωπικού.
ε) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό.
στ) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των
διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.
ζ) Η διαδικασία λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερι−
κού ελέγχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κατά τα λοιπά ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920.
2. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ασκεί τις ανωτέρω
αρμοδιότητες και όσες άλλες της εκχωρούνται με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρε−
ούνται να παρέχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα στην
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» κάθε αναγκαία συνδρομή,
πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση
του σκοπού της στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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