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ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 79 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α ). 
 
Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 170Α75-8-2011, δηµοσιεύτηκε ο ν.3996/2011 
«Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 79 του νόµου αυτού, περιλαµβάνονται 
ρυθµίσεις που αφορούν στο θεσµικό πλαίσιο αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα: 
 
I. Θέµατα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας 
 
Με την παράγραφο 1, αυξάνεται η µέγιστη διάρκεια εκµίσθωσης ακινήτων των 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οποίες διενεργούνται σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες του π.δ.715/1979 (ΦΕΚ 212 Α'), από πέντε σε δώδεκα έτη. 
 
Με την παράγραφο 2, χορηγείται ρητά και στις περιπτώσεις µισθώσεων και 
εκµισθώσεων ακινήτων νπδδ, η δυνατότητα αναπροσαρµογής του µισθώµατος µε τη 
συνδροµή του άρθρου 388 ΑΚ, δυνατότητα, η οποία υπήρχε στη νοµοθεσία περί 
εµπορικών µισθώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.34/1995. 
 
Με την παράγραφο 3, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις παράτασης των εκµισθώσεων 
ακινήτων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και σε κάθε περίπτωση αναπροσαρµογής 
των µισθωµάτων, το ελάχιστο ετήσιο µίσθωµα δεν µπορεί να καθορισθεί κατώτερο 
από το 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειµενικής αξίας του µισθίου ή της 
αγοραίας αξίας στις περιοχές που δεν ισχύουν αντικειµενικές αξίες. 
 
 Επίσης, στις περιπτώσεις ειδικών κτηρίων, ακάλυπτων χώρων, καθώς και κτηρίων 
στην περιοχή των οποίων υπάρχει δυσµενής εξέλιξη των µισθωτικών συνθηκών, το 
ετήσιο µίσθωµα µπορεί να συµφωνηθεί και κατώτερο του ως άνω αναφεροµένου, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα µετά από εκτίµηση 
του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ). 
 
Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις, δεν ισχύει ο περιορισµός του τρίτου εδαφίου της 
παρ.19 του άρθρου 7 του ν.2741/1999, σύµφωνα µε τον οποίο το µηνιαίο µίσθωµα 
δεν µπορεί να συµφωνείται κατώτερο από το καταβαλλόµενο, δηλαδή το µίσθωµα 
που µπορεί να συµφωνηθεί στις περιπτώσεις παράτασης εκµίσθωσης ή 



 

 

 

αναπροσαρµογής του µισθώµατος µπορεί να είναι κατώτερο από το ήδη 
καταβαλλόµενο, σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να είναι ανάλογο των 
ισχυόντων στην αγορά. Τέλος, διευκρινίζεται ότι µπορούν να τροποποιηθούν 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και συµβάσεις εκµίσθωσης ακινήτων, οι οποίες βρίσκονταν 
σε ισχύ κατά την 05.08.2011. 
 
Συµπερασµατικά, µετά την έναρξη ισχύος των προαναφεροµένων διατάξεων, 
υφίσταται πλέον νοµικά η δυνατότητα εκ µέρους των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης να εξετάζονται αιτήµατα µισθωτών περί αναπροσαρµογής των 
µισθωµάτων σε ακίνητα κυριότητας των ΦΚΑ, σύµφωνα µε το τροποποιηµένο 
θεσµικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύθηκε ανωτέρω. 
Επισηµαίνεται, πάντως, ότι κατά την αξιολόγηση τυχόν τέτοιων αιτηµάτων, θα πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εκµισθωµένου ακινήτου σε 
συνδυασµό µε τη µισθωτική συµπεριφορά κάθε µισθωτή, προκειµένου να 
διασφαλίζεται η σκοπιµότητα και να προσδιορίζεται κατά περίπτωση το εύρος 
αναπροσαρµογής των µισθωµάτων. 
 
II. Θέµατα αξιοποίησης κινητής περιουσίας 
 
Με την παράγραφο 4, αυξάνεται από 5% σε 10% το ποσοστό των κεφαλαίων που 
µπορούν να επενδύουν οι ΦΚΑ αθροιστικά σε προθεσµιακές καταθέσεις, καθώς και 
σε βραχυχρόνιους τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εφόσον η απόδοσή τους είναι 
µεγαλύτερη από εκείνη του Κοινού Κεφαλαίου. Επισηµαίνεται ότι η επένδυση σε 
βραχυχρόνιους τίτλους ελληνικού δηµοσίου, δηλαδή σε έντοκα γραµµάτια, 
πραγµατοποιείται µόνο κατά την πρωτογενή διάθεση των εν λόγω τίτλων, µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα και σχετική εντολή προς την 
Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ορίζεται και θεµατοφύλακας των τίτλων αυτών. 
 
Υπενθυµίζεται στο σηµείο αυτό ότι η Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί ως 
θεµατοφύλακας για το σύνολο των τίτλων ελληνικού δηµοσίου των ΦΚΑ, καθώς, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.3863/2010, µεταφέρονται σε αυτήν, 
χωρίς προµήθεια, οι ακόλουθοι τίτλοι: α) τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σταθερού 
ή κυµαινόµενου επιτοκίου β) τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε τη µορφή αγοράς µε 
σύµφωνο επαναπώλησης (πράξεις REPOS) και γ) σύνθετα οµόλογα του Ελληνικού 
∆ηµοσίου. 
 
Τέλος, µε την παράγραφο 5, καθορίζεται ότι η επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος για τη 
διενέργεια προθεσµιακών καταθέσεων καθώς και την ανάθεση της ταµειακής 
διαχείρισης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργείται µε απόφαση των 
∆ιοικητικών τους Συµβουλίων, µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία 
καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής. 
 
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν το παρόν 
έγγραφο στους οικείους Τοµείς ή/και Λογαριασµούς. 
 
 
 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΘΗΝΑ ∆ΡΕΤΤΑ  


