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ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

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) ό-
πως 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 παρα-
γωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτι-
κά αποτελέσµατα σηµαντικής εντάσεως στη συνολική ε-
θνική οικονοµία και προάγουν την έξοδο της χώρας από
την οικονοµική κρίση. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφο-
ρούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση,
αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισµό ή στη διατήρηση υφιστά-
µενων 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 υ-
ψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας, η. στον τοµέα εκ-
παίδευσης, θ. στον τοµέα του πολιτισµού, ι. στον πρωτο-
γενή τοµέα και στη µεταποίηση αγροδιατροφικών προϊό-
ντων και ια. στην παροχή υπηρεσιών, εν γένει, του τριτο-
γενούς τοµέα, εφόσον πληρούν µία τουλάχιστον από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: Α. το συνολικό κόστος της ε-
πένδυσης είναι πάνω από εκατό εκατοµµύρια
(100.000.000) ευρώ, ανεξαρτήτως τοµέα επένδυσης ή Β.
το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από δε-
καπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ, για επενδύσεις
στον τοµέα της βιοµηχανίας εντός ήδη οργανωµένων υ-

ποδοχέων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή τρία ε-
κατοµµύρια (3.000.000) ευρώ για επενδύσεις που αποτε-
λούν εγκεκριµένα έργα στο πλαίσιο του ταµείου χαρτο-
φυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA που έχει συσταθεί δυνά-
µει 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 απόφασης ή Γ. το συ-
νολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από σαράντα
εκατοµµύρια (40.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την
επένδυση δηµιουργούνται τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) νέες θέσεις εργασίας  ή ∆. από την επένδυση δηµι-
ουργούνται κατά βιώσιµο τρόπο τουλάχιστον εκατόν πε-
νήντα (150) νέες θέσεις εργασίας ή διατηρούνται κατά
βιώσιµο τρόπο τουλάχιστον εξακόσιες (600) θέσεις ερ-
γασίας ή  Ε. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πά-
νω από πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ για επενδύ-
σεις ανάπτυξης Επιχειρηµατικών 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 αντικαταστάθη-
κε µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων (∆.Ε.Σ.Ε.), στην οποία µετέχουν ως Πρόε-
δρος ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή ο νόµιµος αναπλη-
ρωτής του και ως µέλη οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εξω-
τερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού και οι αρµόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, οι
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οποίοι εισηγούνται τα θέµατα αρµοδιότητάς τους ή οι
νόµιµοι αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος της ∆.Ε.Σ.Ε. και
ο νόµιµος αναπληρωτής του δύνανται να καλούν στην Ε-
πιτροπή τους αιρετούς Περιφερειάρχες ή αναπληρωτές
τους, ∆ηµάρχους ή άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, προκειµένου να καταθέσουν τις απόψεις
τους, χωρίς δικαίωµα ψήφου, επί Στρατηγικών Επενδύ-
σεων στα τοπικά όρια αρµοδιότητάς τους. Η λειτουργία
της ∆.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 γραµµατεια-
κή υποστήριξη της ∆.Ε.Σ.Ε. παρέχεται από τη Γενική
Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

2. Η ∆.Ε.Σ.Ε. µε αποφάσεις της καθορίζει τον τρόπο
λειτουργίας της.»

4. Στο άρθρο 2 του ν. 3894/2010 προστίθεται παράγρα-
φος 2 ως ακολούθως:

«2. Η ∆.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
∆ιαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων λαµβάνονται υ-
πόψη ιδίως: α) η βιωσιµότητα της προτεινόµενης ή υφι-
στάµενης επένδυσης και η φερεγγυότητα του επενδυτή
και β) η µεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η προβλε-
πόµενη αύξηση ή διατήρηση της απασχόλησης, η περι-
φερειακή ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυ-
ση της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας
της εθνικής οικονοµίας και ιδίως της βιοµηχανίας, η υιο-
θέτηση καινοτοµίας και υψηλής τεχνολογίας, η αύξηση
της εξαγωγικής δραστηριότητας, η προστασία του περι-
βάλλοντος 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 άρ-
θρου 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), απαλείφεται η λέξη «α-
δειοδότηση».

7. Στο άρθρο 9 του ν. 3894/2010, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 2 παρ. 11 του ν. 4072/2012, προστίθεται πα-
ράγραφος 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, επι-
τρέπεται η εγκατάστασή τους, σε άλλη ανάλογη ή οµοει-
δή έκταση, τηρουµένων των οικείων περί αδειοδοτήσε-
ως διατάξεων. Η κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του ε-
πενδυτικού σχεδίου εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μετα-
φορών και ∆ικτύων κατόπιν σχετικής αίτησης του φορέα
της επένδυσης στην «ΕΠΕΝ∆ΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Α.Ε.», η οποία προωθεί το αίτηµα στη Γενική Γραµµατεία
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 «ΕΠΕΝ-
∆ΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Α.Ε.», χωρίς αυτό να συνιστά α-
νεπίτρεπτη µεταβολή του επενδυτικού του σχεδίου ή µε-
ταβολή που απαιτεί την προηγούµενη έγκριση της

∆.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 ∆.Ε.Σ.Ε. και ε-
πενδυτικές προτάσεις που πληρούν µερικώς τους όρους
που έχουν τεθεί διά των αποφάσεων που εκδίδονται κα-
τά τις διατάξεις της περίπτωσης α΄της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, πλήν όµως κρίνεται ότι θα επιφέ-
ρουν 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 αυ-
τό 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 ∆ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. πρώτου
και δεύτερου βαθµού ή για περιπτώσεις Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων του ν. 3894/2010 ιδίως για επενδύσεις που α-
φορούν 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 επενδύσεων
οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου,
το επιχειρησιακό σχέδιο δεν απαιτείται να περιλαµβάνει
ανάλυση του χρονοδιαγράµµατος και της περιόδου κα-
τασκευής των υποδοµών, αλλά απαιτείται να περιλαµβά-
νει ειδική αναφορά στις υφιστάµενες θέσεις 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 «Ε-
πενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» να προβεί σε όλες τις α-
παιτούµενες ενέργειες για τον έλεγχο ή/και διασταύρω-
ση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότα-
σης και την υπαγωγή της επενδυτικής πρότασης στη δια-
δικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη συναί-
νεσή του για τη δηµοσίευση στοιχείων της επένδυσης
(εκτός από στοιχεία που υποβάλλονται εµπιστευτικά στο
φάκελο της επενδυτικής πρότασης, τα οποία είναι απόρ-
ρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποι-
ονδήποτε τρίτο) και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί, καθώς και των σχετικών αποφάσεων
και γνωµοδοτήσεων, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της
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«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Ο επενδυτής µπορεί να
επιφυλαχθεί ως προς την αποδοχή των περαιτέρω όρων
που ενδέχεται να του επιβληθούν κατ’ εφαρµογή του άρ-
θρου 3 παράγραφος 3.»

3. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Αποδεικτικό καταβολής της ∆ιαχειριστικής Αµοι-
βής 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:

«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 απαιτούµε-
νων 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), καταργεί-
ται.

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 22 του ν. 3894/2010 προστίθενται οι λέξεις «του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010 όπως αντι-
καταστάθηκε 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 ∆ικτύων, και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, οι οποίες
εκδίδονται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος, καθορίζονται οι «Πρότυπες ∆εσµεύσεις»
φορέων στρατηγικών επενδύσεων σε σχέση µε την α-
δειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων, εξαιρουµένων
περιβαλλοντικών και πολεοδοµικών αδειών, καθώς και α-
δειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας.»

4. 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 4, ως εξής:

«4. Με την εξαίρεση περιβαλλοντικών και πολεοδοµι-
κών αδειών, καθώς και αδειών παραχώρησης χρήσης αι-
γιαλού και παραλίας, για τις οποίες εφαρµόζονται οι κεί-
µενες διατάξεις και, εφόσον απαιτείται, οι ειδικές διατά-
ξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόµου. O φορέας της
στρατηγικής επένδυσης δεσµεύεται οτι η αίτησή του εί-
ναι σύµφωνη µε τις εκάστοτε ισχύουσες «Πρότυπες ∆ε-
σµεύσεις» της παραγράφου 3 του παρόντος 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 απαιτούµενα δικαιολογητι-
κά, καθώς και αποδεικτικό καταβολής στην «Επενδύστε
στην Ελλάδα Α.Ε.» του υπολοίπου της ∆ιαχειριστικής Α-
µοιβής, στη Γενική ∆ιεύθυνση  Στρατηγικών Επενδύσε-
ων. Η Γενική ∆ιεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων προ-
βαίνει σε προκαταρτικό έλεγχο της πληρότητας του φα-
κέλου, ιδίως σε σχέση µε τις «Πρότυπες ∆εσµεύσεις»
και τη συνδροµή του συνόλου των νοµίµων προϋποθέσε-
ων αδειοδότησης, και µέσα σε διάστηµα πέντε (5) ηµε-
ρών, διαβιβάζει µε απόδειξη το φάκελο στις αρµόδιες υ-
πηρεσίες 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 καταχώρησης, την προθεσµία
απάντησης, τον προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας,
τον αρµόδιο υπάλληλο χειριστή του φακέλου, εφόσον
αυτός έχει οριστεί, τους αναπληρωτές τους και τα στοι-
χεία 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 ∆ικτύων ή τον νόµιµο αναπληρωτή
του, ο οποίος, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, µετά από
εισήγηση της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιω-
τικών Επενδύσεων, βεβαιώνει την υποβολή της δηλώσε-
ως του επενδυτή της παραγράφου 4 του παρόντος άρ-
θρου 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 υ-
πόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείµε-
νες διατάξεις, είτε απορρίπτει αυτήν αιτιολογηµένα, ε-
ντός 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 πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αρµοδιότητα έκδο-
σης της σχετικής άδειας µεταφέρεται κατ’ αποκλειστικό-
τητα και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, ειδι-
κών και γενικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή τον
νόµιµο αναπληρωτή του, ο οποίος, µε αιτιολογηµένη α-
πόφασή του, µετά από εισήγηση της Γενικής Γραµµατεί-
ας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, βεβαιώνει
την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και την υποβο-
λή της δηλώσεως της παραγράφου 4 του παρόντος άρ-
θρου, και είτε αιτιολογηµένα εκδίδει τη σχετική άδεια
λαµβάνοντας υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέ-
λου και τις κείµενες διατάξεις είτε αιτιολογηµένα απορ-
ρίπτει αυτήν, εντός διαστήµατος ενός (1) µηνός.»

7. Στο πλαίσιο των αδειοδοτικών διαδικασιών του άρ-
θρου 22 του ν. 3894/2010, καταβάλλονται όλα τα προ-
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βλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία παράβολα ανά-
λογα µε τη φύση της επένδυσης, µε έκπτωση 10% επί
του συνόλου τους.

8. Στο άρθρο 22 του ν. 3894/2010, όπως αντικαταστά-
θηκε και ισχύει µε την παρ. 19 του άρθρου 2 του
ν. 4072/2012 (Α΄86), προστίθεται παράγραφος 7 ως ε-
ξής:

«7. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Α-
νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, και του εκάστοτε αρµοδίου Υπουργού, ορί-
ζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή της παρούσας παραγράφου.»

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 α-
δειοδοτήσεις στρατηγικών επενδύσεων, όπως αυτές ορί-
ζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 και εν-
δεικτικά, για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία
στρατηγικών επενδύσεων και τον προσδιορισµό των ό-
ρων αυτών, για την περιβαλλοντική και πολεοδοµική α-
δειοδότηση, και για την έκδοση αδειών παραχώρησης
χρήσης αιγιαλού και παραλίας, υποχρεούται µέσα σε έ-
να (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, και
µε ευθύνη των Γενικών Γραµµατειών των εκάστοτε επο-
πτευόντων Υπουργείων, να κοινοποιήσει στη Γενική ∆ι-
εύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Α-
νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις α-
δειοδοτικές διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις διοι-
κητικές πράξεις και γνωµοδοτήσεις που απαιτούνται.

Άρθρο 5

Ειδικές Ρυθµιστικές ∆ιατάξεις

1. Το άρθρο 24 του ν. 3894/2010, όπως έχει τροποποι-
ηθεί µε την παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012, αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 24
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης

Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Για την πραγµατοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων
επί ιδιωτικών ακινήτων, δύναται, µετά από απόφαση της
∆.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 ισχύ-
ουν, εφαρµόζονται αναλόγως επί των επενδυτικών σχε-
δίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Για τις περιπτώσεις των ΕΣΧΑΣΕ, στο Κεντρικό Συµ-
βούλιο ∆ιοίκησης 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 Ε-
ΣΧΑ∆Α κατά τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και επόµε-
να 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 ∆ηµόσιας Περιουσίας, για τις περι-

πτώσεις των ΕΣΧΑΣΕ νοούνται αντίστοιχα ο Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και ∆ικτύων 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 ∆ικτύων 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 διατάγµατος
της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται η έκδοση άλλης
απόφασης από υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.

3. Όπου στα άρθρα 6 έως και 13 του ν. 3894/2010, α-
ναφέρεται η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» νοείται ε-
φεξής η «Γενική ∆ιεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».

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 δι-
καίου 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, άλλως
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του άρ-
θρου 24 του ν. 3894/2010, όπως αυτό ίσχυε κατά το χρό-
νο υπαγωγής τους.

6. Στο άρθρο 25 του ν. 3894/2010 αντικαθίστανται οι
παράγραφοι 1 και 2 ως ακολούθως:

«1. Επενδύσεις των οποίων επιµέρους διαδικασίες α-
δειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει κατά την υποβολή αι-
τήµατος ένταξης στις διατάξεις του παρόντος νόµου, ό-
πως, ιδίως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και
βοηθητικών και συνοδών έργων τους, µπορούν να υπα-
χθούν στη ∆ιαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και να
ολοκληρωθούν σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος
νόµου. Για την υπαγωγή στη ∆ιαδικασία Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων απαιτείται απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. µετά από
γνώµη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», εφόσον
πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου
1.

2. Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται σύµφωνα µε
τις διαδικασίες του παρόντος νόµου περί στρατηγικών ε-
πενδύσεων και κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 4014/2011 (Α΄209) όπως ισχύει και της κοινής υ-
πουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. 69269/5387/1990 (Β΄
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678) όπως ισχύει. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε υπη-
ρεσίες της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή της οι-
κείας 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 συντελεί-
ται 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 Ελλη-
νική Επικράτεια» (Α΄212) προστίθεται παράγραφος 8 ως
εξής:

«8. Για τις περιπτώσεις επενδύσεων, οι οποίες έχουν
χαρακτηρισθεί ως «στρατηγικές επενδύσεις» µετά από
απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων περί υπαγωγής στο ν. 3894/2010 (Α΄204)
µπορεί να χορηγούνται άδειες διαµονής στο νόµιµο εκ-
πρόσωπο του φορέα της στρατηγικής επένδυσης, και έ-
ως και σε δέκα (10) πρόσωπα των οποίων η έκδοση άδει-
ας διαµονής θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για
την εύρυθµη πραγµατοποίηση του εν λόγω επενδυτικού
σχεδίου, και τα οποία πρόσωπα µπορούν να συνοδεύο-
νται 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
Ελλάδα Α.Ε.» εισηγείται εντός προθεσµίας 5 ηµερών, ό-
σον αφορά τη σχέση των υπέρ ων η αίτηση µε τον φορέα
της στρατηγικής επένδυσης, στον Γενικό Γραµµατέα
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, διαβιβάζοντας
σε αυτόν το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητι-
κών. Εντός προθεσµίας 5 ηµερών, το αργότερο, από την
περιέλευση του φακέλου στον Γενικό Γραµµατέα Στρα-
τηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο τελευταίος διαβι-
βάζει στον Υπουργό Εσωτερικών, πρόταση, στην οποία
επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της ∆ιυπουργικής Ε-
πιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και η σχετική εισή-
γηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Ο Υπουργός
Εσωτερικών αποφασίζει για την έγκριση της άδειας δια-
µονής, η οποία µπορεί να έχει διάρκεια έως και δέκα έτη.
Αιτήµατα τα οποία αφορούν σε επενδύσεις οι οποίες έ-
χουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010, εξετάζο-
νται από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες κατά απόλυτη
προτεραιότητα. Για τυχόν λοιπές άδειες διαµονής, ισχύ-
ουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου.»

2. Μετά το άρθρο 36 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, δια-
µονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην
Ελληνική Επικράτεια» προστίθεται άρθρο 36Α ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 36Α
Χορήγηση αδειών διαµονής σε ιδιοκτήτες

ακινήτων στην Ελλάδα

1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµέ-

νης ∆ιοίκησης, χορηγείται άδεια διαµονής για πέντε έτη
σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει  θεώρηση
εισόδου όταν απαιτείται και διαθέτει, είτε προσωπικά εί-
τε µέσω νοµικού προσώπου του οποίου οι µετοχές ή τα
εταιρικά µερίδιά του ανήκουν εξ ολοκλήρου, κατά κυριό-
τητα, νοµή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή
έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονο-
µεριστική µίσθωση του ν. 1652/1986 «Σύµβαση Χρονοµε-
ριστικής Μίσθωσης και Ρύθµιση Συναφών Θεµάτων»
(Α΄167) όπως ισχύει, ή δεκαετούς διάρκειας µίσθωση ξε-
νοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών επιπλωµένων
κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα του άρ-
θρου 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 τρό-
πους στην κυριότητα, νοµή και κατοχή του ή παραµέ-
νουν 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 χρονοµεριστι-
κών µισθώσεων και των µισθώσεων ξενοδοχειακών κα-
ταλυµάτων ή τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών σε
σύνθετα τουριστικά καταλύµατα του παρόντος άρθρου
καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευ-
ρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας
µπορεί να αναπροσαρµόζεται, και θα προκύπτει σύµφω-
να µε τις αναγραφόµενες επί των συµβολαίων αξίες των
ακινήτων ή των συµβάσεων µίσθωσης.

2. Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας µπορεί να συνο-
δεύεται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν. 3386/2005, µέλη της οικογένειάς του, στα οποία χορη-
γείται, 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 χρονικό
διάστηµα διαµονής δεν συνυπολογίζεται για τη χορήγη-
ση 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 ∆.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη
της επένδυσης στις ∆ιαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσε-
ων, ο επενδυτής καταθέτει στη Γενική ∆ιεύθυνση Στρα-
τηγικών Επενδύσεων πλήρη φάκελο των δικαιολογητι-
κών που απαιτούνται κατά το νόµο για την έγκριση και
έκδοση των σχετικών αδειών µαζί µε αποδεικτικό κατα-
βολής στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» του υπολοί-
που της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής.

β) Μετά από αίτηση του ιδιώτη επενδυτή, το επενδυτι-
κό σχέδιο µπορεί να απενταχθεί και να του επιστραφεί
το ως άνω υπόλοιπο της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής,  συνο-
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λικώς ή µερικώς, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης της
∆.Ε.Σ.Ε. εφόσον η επένδυση δεν µπορεί να υλοποιηθεί,
λόγω της µη αιτιολογηµένης καθυστέρησης εκπλήρω-
σης των υποχρεώσεων της ∆ιοίκησης. 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 ∆ιεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων υπο-
χρεούται να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις υπηρε-
σίες που είναι αρµόδιες για την έκδοση των αδειών, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µέσα σε προθεσµία πέ-
ντε (5) ηµερών από την κατάθεσή του, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα 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 α-
δειοδοτήσεις και υποχρεούται να συνεργάζεται µε την
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και τη Γενική Γραµµα-
τεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, εφόσον
κληθεί προς τούτο, προκειµένου να συµπληρωθούν ελ-
λείψεις.

3. Με αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιυπουργικής Επι-
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (∆.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 στρατηγικών ε-
πενδύσεων, ιδίως όπως ορίζονται µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως έχει αντικατα-
σταθεί από το άρθρο 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), ή οι εν-
διαφερόµενοι στρατηγικοί επενδυτές δεν έχουν εκπλη-
ρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις κατά τις διατά-
ξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 16 του παρό-
ντος νόµου.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3894/2010, όπως
αυτό αντικαθίσταται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πα-
ράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταλαµβάνουν και ό-
σες 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 ∆.Ε.Σ.Ε.. Τυχόν ήδη κατατεθειµένες κατά την παρ. 1α
του άρθρου 15 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως αυτή ί-
σχυε από την έκδοση του ν. 3894/2010 και πριν την αντι-
κατάστασή της ως ανωτέρω, εγγυητικές επιστολές που
έχουν κατατεθεί στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»
για στρατηγικές επενδύσεις των οποίων δεν έχει ολο-
κληρωθεί η αδειοδότηση, αποδεσµεύονται και επιστρέ-
φονται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση
του παρόντος.

Άρθρο 8

∆ιαχειριστική 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
∆ιαχειριστική Αµοιβή

1. Στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και µόνο για
τις Ιδιωτικές Στρατηγικές Επενδύσεις καταβάλλεται, για
το διοικητικό κόστος διεκπεραίωσης του φακέλου, ∆ια-
χειριστική Αµοιβή, από τον αιτούντα επενδυτή.

2. Το ύψος της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής καθορίζεται
στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης, µε κα-
τώτατο όριο τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και ανώ-
τατο όριο τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

3. Με απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. µπορεί να καθορίζεται ε-
πιπρόσθετη ∆ιαχειριστική Αµοιβή για την επαναξιολόγη-
ση επενδυτικών προτάσεων.

4. Το ποσό της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής καταβάλλεται
σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση που ανέρχεται σε ποσο-
στό 10% του συνόλου της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής κατα-
βάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου στην «Επεν-
δύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και το υπόλοιπο µετά τη δηµο-
σίευση της απόφασης της ∆.Ε.Σ.Ε. περί εντάξεως της ε-
πένδυσης. Σε περίπτωση µη εντάξεως, δεν καταβάλλε-
ται το υπόλοιπο της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής.

5. Σε περίπτωση µη εξόφλησης του συνόλου της ∆ια-
χειριστικής Αµοιβής εντός ενενήντα (90) ηµερών από τη
δηµοσίευση της απόφασης υπαγωγής θεωρείται ότι ο ε-
πενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υπο-
χρεώσεις.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3894/2010, όπως
αυτό αντικαθίσταται δια του παρόντος νόµου, δεν κατα-
λαµβάνουν 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 ∆ιαχειριστικές Αµοιβές που αναφέρονται
στις οικείες αποφάσεις υπαγωγής της ∆.Ε.Σ.Ε.. Σε περί-
πτωση µη εξόφλησης του συνόλου της ∆ιαχειριστικής Α-
µοιβής έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2013, θεωρείται ότι ο ε-
πενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υπο-
χρεώσεις.

Άρθρο 9

Τουριστικές Επενδύσεις

Στις αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης
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 Στρατη-
γικές επενδύσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄
204) και του άρθρου 13 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 10

Σ∆ΙΤ και Στρατηγικές Επενδύσεις

1. Στο άρθρο 2 του ν. 3894/2010, όπως έχει αντικατα-
σταθεί 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 Σ∆ΙΤ όσο και την υπαγωγή
τους στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων, η απόφα-
ση λαµβάνεται σε κοινή συνεδρίαση των ∆ιυπουργικών
Επιτροπών Στρατηγικών Επενδύσεων και Σ∆ΙΤ µετά από
εισηγήσεις τόσο της Ειδικής Γραµµατείας Σ∆ΙΤ όσο και
της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»»

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3389/2005 «Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Το-
µέα» (Α΄232) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ) Το συνολικό συµβατικό προϋπολογιζόµενο κόστος
της υλοποίησης του αντικειµένου της Σύµπραξης δεν υ-
περβαίνει 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
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«Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα» (Α' 232) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 3
∆ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ∆ηµόσιου

και Ιδιωτικού Τοµέα (∆.Ε.Σ.∆.Ι.Τ.)

Η ∆.Ε.Σ.∆.I.Τ. αποτελείται από τον Υπουργό Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ως τα-
κτικά µέλη µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους και τον
Υπουργό ή τους Υπουργούς που εποπτεύουν καθέναν α-
πό τους ∆ηµόσιους Φορείς, οι οποίοι προβλέπεται να
συµµετάσχουν στη Σύµπραξη ή και να συµβληθούν στη
Σύµβαση Σύµπραξης ως ή και στα Παρεπόµενα Σύµφω-
να, ως έκτακτα µέλη, ή τους νόµιµους αναπληρωτές
τους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή ο νόµιµος αναπλη-
ρωτής του προεδρεύει της ∆.Ε.Σ.∆.Ι.Τ., εποπτεύει το έρ-
γο 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 αντικαθίστα-
ται 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) α-
ριθ. 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 εκά-
στοτε ισχύει και κατά την προβλεπόµενη διαδικασία έ-
γκρισης ή γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ό-
πως κατά περίπτωση απαιτείται από τη νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Άρθρο 12

Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών

και Ιδιωτικών Επενδύσεων

1. Στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Ε-
πενδύσεων συνιστώνται:

α. Γενική ∆ιεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, στην
οποία συστήνονται και υπάγονται οι ακόλουθες οργανι-
κές µονάδες:

αα) ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής, µε τα ακό-
λουθα Τµήµατα:
i. Τµήµα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής.

ii. Τµήµα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγι-
κών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).
iii.Τµήµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

ββ) ∆ιεύθυνση Αδειοδοτήσεων,µε τα ακόλουθα Τµήµα-
τα:
i. Τµήµα Πολεοδοµίας.
ii. Τµήµα Περιβαλλοντικών Όρων.
iii.Τµήµα ∆ασών.
iv. Τµήµα Αιγιαλού και Παραλίας.
v. Τµήµα Αρχαιολογικών Αδειών.
β. Στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Ε-

πενδύσεων, υπάγεται επίσης η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτι-
κών 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) ∆ιεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επεν-
δύσεων, µε τα ακόλουθα Τµήµατα:
i. Τµήµα Αξιολόγησης.
ii. Τµήµα Ελέγχου.
iii. Τµήµα Εκταµίευσης και Συγχρηµατοδοτούµενων Έρ-

γων.
iv. Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης.
v. Τµήµα Στατιστικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.
vi Τµήµα Ενηµέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας.

ββ) ∆ιεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, µε τα ακόλου-
θα Τµήµατα:
i. Τµήµα Εταιρειών Ενδοοµιλικών Υπηρεσιών και 'Αµε-

σων Επενδύσεων.
ii. Τµήµα Ναυτιλιακών Εταιρειών.
γ. Το Τµήµα Φορολογικών Κινήτρων, που συστήθηκε

µε το προεδρικο διάταγµα 178/2000 στη Γενική ∆ιεύθυν-
ση 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, κα-
τά 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 ∆ιεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Η Γενική ∆ιεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α) ∆ιαµορφώνει το στρατηγικό σχεδιασµό των επενδύ-
σεων και παρακολουθεί την πρόοδο των επενδυτικών
προτάσεων.

β) Έχει την ευθύνη για το συντονισµό και την αδειοδό-
τηση των ∆ηµόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3894/2010.

γ) Έχει την ευθύνη για την αδειοδότηση των Στρατηγι-
κών Επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Κε-
φαλαίου Α΄ του ν. 3894/2010. 

Ειδικότερα:
αα. Λειτουργεί ως υπηρεσία µιας στάσεως για τη χο-

ρήγηση κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης που είναι απαραί-
τητη για την πραγµατοποίηση των έργων, καθώς και για
την ανέγερση των πάσης φύσεως κτιρίων και εγκατα-
στάσεων. Για το σκοπό αυτόν, παραλαµβάνει το φάκελο
της κατά περίπτωση αιτούµενης αδειοδότησης, ελέγχει
την πληρότητά του, φροντίζει για τη συµπλήρωση των α-
ναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόµενο και
τον διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες
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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 πα-
ρέχουν 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. ∆ιατυπώνει εισηγήσεις για την αποτελεσµατική α-
ντιµετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβληµά-
των, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη
συναφή διαδικασία που αφορά τα έργα, τις δραστηριότη-
τες, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις στις περιοχές υλο-
ποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων κατά την έννοια του
άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204) όπως αυτές ορίζο-
νται κάθε φορά.

γγ. Εκδίδει τις άδειες δόµησης για τις Στρατηγικές Ε-
πενδύσεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 3894/2010 ή όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στο ν. 4030/2011 (Α΄249) .

δδ. Εκδίδει τις άδειες κατεδάφισης για κτήρια και κα-
τασκευές 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 ορί-
ζονται κάθε φορά, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 5
του παρόντος.

Επίσης η Γενική ∆ιεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων:
δ) Υποστηρίζει την Ειδική Μονάδα Αδειοδοτικής Προ-

ώθησης Επενδύσεων (Ε.Μ.Α.Π.Ε.) της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του ν. 4072/2012 στην άσκηση των αρµοδιοτήτων
της.

ε) Έχει την ευθύνη για το συντονισµό των ειδικών α-
δειοδοτικών ρυθµίσεων των άρθρων 6 έως 13 του
ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύουν.
στ) Έχει την ευθύνη για το συντονισµό των διαδικασιών

που απαιτούνται για την εφαρµογή του άρθρου 5 του πα-
ρόντος νόµου.

ζ) Λειτουργεί ως γραµµατεία της ∆ιυπουργικής 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 ∆ικτύων, Οικονοµι-
κών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης καθορίζεται η  επιµέρους διάρθρωση των
αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Γενικής
Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Άρθρο 14

Στελέχωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Στρατηγικών

και Ιδιωτικών Επενδύσεων

1. Για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµ-
µατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων συνιστώνται στη Γενική Γραµ-
µατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εβδοµή-
ντα (70) οργανικές θέσεις, από τις οποίες σαράντα επτά
(47) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δεκαέξι (16) θέσεις κατηγο-
ρίας ΤΕ, έξι (6) θέσεις κατηγορίας ∆Ε και µία (1) θέση
κατηγορίας ΥΕ. Οι συνιστώµενες θέσεις καλύπτονται µε
µεταφορές και µετατάξεις ή αποσπάσεις, υπαλλήλων

του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού,
καθώς και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, το µε-
τοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο δηµόσιο είτε
στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, κατόπιν αίτησής
τους, µε την ίδια σχέση εργασίας και µε αντίστοιχη κα-
τάργηση των οργανικών θέσεων στο φορέα στον οποίο
υπηρετούν. Για τις µετατάξεις και αποσπάσεις που προ-
βλέπονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, δεν απαιτείται έ-
γκριση των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Οι θέ-
σεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατανέµο-
νται, σε εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 50/2000 «Κω-
δικοποίηση προσοντολογίου» (Α΄ 39) όπως ισχύει, ως ε-
ξής: σαράντα επτά (47) Θέσεις Κατηγορίας ΠΕ, στους α-
κόλουθους Κλάδους: Είκοσι θέσεις του Κλάδου ΠΕ Μη-
χανικών, που κατανέµονται σε πέντε (5) θέσεις ΠΕ Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών, ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεο-
δοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, πέντε (5) θέσεις
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ Αγρονό-
µων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανι-
κών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Η-
λεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανολό-
γων Μηχανικών, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πε-
ριβάλλοντος, ήτοι ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή ΠΕ
Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ ∆ιοίκη-
σης Περιβάλλοντος ή ΠΕ ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων ή ΠΕ Χηµείας, τέσσερις θέσεις του
Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ήτοι ΠΕ ∆ασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωλογίας, τέσσερις (4) θέσεις
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,  εννέα (9) θέσεις του
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, οι τέσσερις (4) θέ-
σεις εκ των οποίων µε πτυχίο Νοµικής, έξι (6) θέσεις του
κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, δεκαέξι (16) θέσεις Κατηγο-
ρίας ΤΕ, στους ακόλουθους Κλάδους: οκτώ (8) θέσεις
του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε ειδικότητες Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τε-
χνολογίας ή ∆οµικών Έργων, δύο (2) θέσεις του κλάδου
ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων, τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ
Λογιστικής, τρεις (3) θέσεις ΤΕ του Κλάδου ΤΕ Πληρο-
φορικής, έξι (6) θέσεις κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικών-Γραµ-
µατέων, µία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ (βοηθητικού προσω-
πικού).

2. Η Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Ε-
πενδύσεων στελεχώνεται, κατόπιν έκδοσης σχετικής
πρόσκλησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε µετα-
φορά, µετάταξη ή απόσπαση, κατά τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η διάρκεια των απο-
σπάσεων µπορεί να είναι έως τρία έτη µε δυνατότητα
παράτασης έως τρία επιπλέον έτη. Για χρονικό διάστηµα
τριών ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος επιτρέπε-
ται να γίνονται αποσπάσεις υπαλλήλων στη Γενική Γραµ-
µατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά πα-
ρέκκλιση των κείµενων διατάξεων µε απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και του κατά περίπτωση οικείου
Υπουργού.

3. Για την κάλυψη έκτακτων ή εξειδικευµένων ανα-
γκών της Γενικής Γραµµατείας, ο Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων µπορεί να ζητά και από άλλα Υπουργεία, εποπτευ-
όµενα από αυτά νοµικά πρόσωπα και φορείς του ευρύτε-
ρου δηµόσιου τοµέα, την απόσπαση υπαλλήλων, για διά-
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στηµα έως έξι µήνες µε αποκλειστική απασχόληση. Για
την απόσπαση και το χρόνο διάρκειάς της εκδίδεται κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, κατά πα-
ρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώ-
δικα. Ειδικά για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε
Ν.Π.∆.∆. ή σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για
την κατά τα ως άνω απόσπαση απαιτείται συγκατάθεση
και του οργάνου διοικήσεως του οικείου νοµικού προσώ-
που.

4. Για την υποβοήθηση του έργου της Γενικής Γραµµα-
τείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουρ-
γεία, Ν.Π.∆.∆. και λοιποί φορείς του ∆ηµοσίου υποχρε-
ούνται να της παράσχουν κάθε αναγκαία συνδροµή, κα-
θώς και πληροφοριακό ή έντυπο υλικό και κάθε αναγκαία
διευκρίνιση επ’ αυτών.

5. Στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Ε-
πενδύσεων συστήνεται θέση µετακλητού προϊσταµένου
Γενικής ∆ιεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

6. Τα προσόντα και οι αρµοδιότητες των προϊσταµέ-
νων των οργανικών µονάδων (Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ι-
ευθύνσεων 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 διατάξε-
ων του ν. 4024/2011 (Α΄226), από τις οποίες εξαιρείται ο
προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων ως προς τον τρόπο επιλογής του, ενώ δεν ε-
ξαιρείται από τις σχετικές µισθολογικές διατάξεις του
ν. 4024/2011.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, εν ελ-
λείψει υπαλλήλων µε οργανική θέση στη Γενική Γραµµα-
τεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων µε τα προ-
βλεπόµενα στο προεδρικό διάταγµα του προηγούµενου
εδαφίου προσόντα, µπορεί να ανατίθενται καθήκοντα α-
ναπλήρωσης προϊσταµένων οργανικών µονάδων της Γε-
νικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων 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 παραγρά-
φου 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 15

Αυτοτελές Τµήµα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων

1. Συνιστάται Αυτοτελές Τµήµα Επιθεώρησης Στρατη-
γικών και  Ιδιωτικών Επενδύσεων (Τ.Ε.Σ.Ι.Ε.) το οποίο υ-
πάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και ε-
λέγχει την ορθή εφαρµογή των διαδικασιών που διέπουν
τις Ιδιωτικές Επενδύσεις, καθώς και την τήρηση των ό-
ρων αδειοδότησης και της βιωσιµότητας των θέσεων ερ-
γασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Οι έλεγχοι του Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. διεξάγονται περιοδικά (γενι-
κός δειγµατοληπτικός έλεγχος), τουλάχιστον ανά τρίµη-
νο και έκτακτα (ειδικός έλεγχος). Το Τ.Ε.Σ.Ι.Ε. συντάσ-
σει 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΄

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Άρθρο 16

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.

1. Συστήνεται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία
«ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εται-
ρεία»), µε διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

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 ∆ικτύων.

β) Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, καθώς και από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄
του ν. 3429/2005 «∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανι-
σµοί (∆ΕΚΟ)» (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 Ανωνύ-
µων Εταιρειών», ενώ εξαιρείται από τις διατάξεις του
ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επι-
λογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων ∆ιοίκησης»
(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.∆.∆., που βρίσκο-
νται στην περιοχή µεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φι-
λίας και του ακρωτηρίου Σουνίου (στο εξής η «Υπό Αξιο-
ποίηση 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 αξιο-
ποίηση 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 Πε-
ριοχής, καθώς και κτιρίων και εγκαταστάσεων µε τα πα-
ραρτήµατα και τα συστατικά τους, περιέρχονται στην Ε-
ταιρεία µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων, Οικονοµικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών. Με την έκδοση της κοινής υπουργικής από-
φασης του προηγούµενου εδαφίου, τα παραπάνω ακίνη-
τα, καθώς και τα επ’ αυτών κτίρια, παραρτήµατα και συ-
στατικά τους περιέρχονται από τον δικαιούχο στην εται-
ρεία, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη
διαχείρισης, αξιοποίησης και εκµετάλλευσης για λογα-
ριασµό της εταιρείας και στο όνοµα αυτής. Από την ίδια
ηµεροµηνία η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυ-
χόν ισχύουσες συµβάσεις µίσθωσης, παραχώρησης ή
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άλλες συµβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλ-
λευσης 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 πα-
ραχωρούνται κατά τα ανωτέρω χωρίς τη σύµφωνη γνώ-
µη του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας ∆ηµο-
σίου (ΤΑΙΠΕ∆).

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 ∆ιοικητικού της Συµ-
βουλίου, µπορεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού της να
αποκτά έµπρακτα ή/και ενοχικά δικαιώµατα σε άλλα ακί-
νητα, που βρίσκονται εντός ή πλησίον της εκτάσεως της
Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, µε σκοπό τη διοίκηση, αξιο-
ποίηση και εν γένει συνολική εκµετάλλευση αυτών.

6. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο
ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, διαι-
ρούµενο σε χίλιες (1.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµα-
στικής αξίας της καθεµιάς πεντακοσίων (500) ευρώ, ανα-
λαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 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,
καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών που
τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μετα-
φορών και ∆ικτύων. Εποπτεία του νοµικού προσώπου α-
σκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και τα δικαιώµατα του
µετόχου Ελληνικού ∆ηµοσίου (Ε∆) ασκούνται από τον
Υπουργό Οικονοµικών.

Το καταστατικό της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων
των διατάξεών του, οι οποίες ρυθµίζονται κατά περιεχό-
µενο και από τις διατάξεις του νόµου αυτού, µπορεί να ε-
γκρίνεται, να τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε α-
πόφαση της γενικής συνέλευσης του µετόχου της Εται-
ρείας.

8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται
από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, που ορίζονται µε από-
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

9.α) Με κοινή απόφαση Υπουργών Οικονοµικών και Α-
νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουρ-
γίας της Εταιρείας, µε τον οποίο καθορίζονται η διάρ-
θρωση της Εταιρείας, οι θέσεις προσωπικού, τα ανα-
γκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση και κάθε άλ-
λο σχετικό ζήτηµα. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαµ-
βάνονται και τρεις (3) θέσεις νοµικών συµβούλων της ε-
ταιρείας µε πάγια αντιµισθία, καθώς και µία (1) θέση ε-
σωτερικού ελεγκτή, οι οποίες καλύπτονται µε σχέση έµ-
µισθης εντολής.

β) Η Εταιρεία, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών,
όπως αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισµό Λειτουρ-
γίας της, προσλαµβάνει προσωπικό µε σύµβαση εργα-
σίας αορίστου και ορισµένου χρόνου, µε σύµβαση έµµι-
σθης εντολής, καθώς και µε συµβάσεις έργου, το οποίο
κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στον Κανονισµό Λει-
τουργίας της, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων,

κατόπιν προκήρυξης την οποία εγκρίνει το ∆ιοικητικό
της Συµβούλιο και εκδίδει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

γ) Η πρόσληψη δικηγόρων από την εταιρεία µε σχέση
έµµισθης εντολής θα γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητι-
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 προσωπι-
κό µπορεί να γίνει και µε µεταφορά και ένταξη ή από-
σπαση προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του ∆η-
µοσίου, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και
Β΄βαθµού ή σε νοµικά πρόσωπα, το µετοχικό κεφάλαιο
των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο ∆ηµόσιο 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 προσό-
ντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαι-
τείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης µε αυτή του φορέα
προέλευσης. Η µεταφορά και ένταξη πραγµατοποιείται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Ο συνολικός χρό-
νος υπηρεσίας του µεταφερόµενου προσωπικού που έ-
χει διανυθεί στους φορείς προέλευσης λογίζεται ως
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην Εταιρεία. Η από-
σπαση προσωπικού διενεργείται κατά παρέκκλιση της
κείµενης νοµοθεσίας µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και ∆ικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-
πουργού, 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 αποσπασθέ-
ντων στην Εταιρεία υπαλλήλων θεωρείται χρόνος πραγ-
µατικής υπηρεσίας για οποιαδήποτε συνέπεια. Η δαπάνη
µισθοδοσίας των αποσπασθέντων υπαλλήλων βαρύνει
την «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.».

10. Με κανονισµό που καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, καθορίζονται οι όροι και οι δια-
δικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης
έργων και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων, ε-
ξοπλισµού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, µι-
σθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρή-
σης και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµα-
τος επί ακινήτων.

11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η ανώ-
νυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-
ΤΩΠΟ Α.Ε.» µπορεί να επιδοτείται για την πραγµατοποί-
ηση του σκοπού της από τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
στο βαθµό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δηµοσιονο-
µικές συνθήκες.

Άρθρο 17

∆ηµόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις

1. Οι επενδύσεις που εµπίπτουν στους σκοπούς της ε-
ταιρείας του άρθρου 16 του παρόντος νόµου αναγνωρί-
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ζονται ρητώς ως ∆ηµόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις του
άρθρου 1 του ν. 3894/2010, χωρίς άλλη διατύπωση ή δια-
δικασία.

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 17 του
ν. 3894/2010, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Η ∆.Ε.Σ.Ε., µε την απόφασή της για την έγκριση
της ένταξης ∆.Σ.Ε. στις ∆ιαδικασίες Στρατηγικών Επεν-
δύσεων, καθορίζει επίσης, βάσει του εκτιµώµενου κό-
στους της ∆.Σ.Ε., το ύψος της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής,
καθώς και, στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 3, της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής Επιµέλειας Φακέλου
της επενδυτικής πρότασης, τις οποίες οφείλει να κατα-
βάλει το ∆ηµόσιο στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.».

4. Για την κατάρτιση φακέλων επενδυτικών σχεδίων
∆.Σ.Ε., η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εισπράττει ει-
δική ∆ιαχειριστική Αµοιβή Επιµέλειας Φακέλου, η οποία
βαρύνει τον κύριο του έργου και αποτελεί µέρος του
Προϋπολογισµού αυτού, ενώ για τις υπόλοιπες ενέργει-
ες η Εταιρεία εισπράττει ∆ιαχειριστική Αµοιβή, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η οποία καταβάλ-
λεται εφάπαξ µετά τη σχετική απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. και
δεν επιστρέφεται. Το ύψος της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής
Επιµέλειας Φακέλου δεν δύναται να υπερβαίνει το τρι-
πλάσιο του ύψους της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής, όπως ε-
κάστοτε ισχύει.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - 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, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
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 έ-
ως 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 ισχύου-
σα νοµοθεσία, το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυητικές επιστο-
λές, αν δεν είναι διατυπωµένες στην ελληνική γλώσσα,
θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Η ανωτέρω
προκαταβολή αποτελεί µέρος ή σύνολο της εγκριθείσας
επιχορήγησης.

∆εν 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 επιχο-
ρήγησης, το υπόλοιπο της εγγύησης άνω του 50%, µπο-
ρεί να καλυφθεί  µε εγγυητική επιστολή που εκδίδεται α-
πό πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλους φορείς, κατά τις διατά-
ξεις του παρόντος άρθρου, πλην της ΕΤΕΑΝ Α.Ε..

Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχε-

δίων σε ποσοστό 50% και άνω, σύµφωνα µε τα ανωτέρω
και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας
συµµετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσµεύε-
ται η κατατεθειµένη Εγγυητική Επιστολή και ο επενδυ-
τής:

α.  λαµβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορή-
γησης µετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυ-
σης σε ποσοστό έως και 100% ή

β. δύναται να προσκοµίσει νέα Εγγυητική Επιστολή,
για το υπολειπόµενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγη-
σης προσαυξηµένης κατά 10% από τράπεζα που είναι ε-
γκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
του καταβληθεί το ισόποσο της αναλογούσας επιχορή-
γησης, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυ-
σης. Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου αυτής
µπορεί να εκδίδονται από τις τράπεζες και µε την αίρε-
ση, το ποσό της προκαταβολής να κατατίθενται απευθεί-
ας 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 υπα-
γωγή επενδυτικών σχεδίων, καθώς και εκχώρησης µέ-
ρους ή του συνόλου της επιχορήγησης, καθορίζονται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
µών, Μεταφορών και ∆ικτύων.»

3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. ∆υνατότητα 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 α-
ξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιµες λογιστικές του κα-
ταστάσεις ή από άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία, σύµ-
φωνα µε τη µέση αξία των τελευταίων τριών µηνών.»

4. Το άρθρο 6 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«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 Ε-
πενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του παρόντος νόµου.

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην οποία περιλαµβάνο-
νται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισµού
των επιχειρήσεων και µε τη χρησιµοποίηση τεχνολογι-
κών και οργανωτικών καινοτοµιών, όπως συστήµατα δια-
σφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολο-
γία εξοικονόµησης ενέργειας, έργα και προγράµµατα έ-
ρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευµένου ε-
πιστηµονικού και ερευνητικού δυναµικού.

γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαµβάνο-
νται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες
που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, α-
ντιµετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προ-
βλήµατα και µε περιβαλλοντικά βιώσιµες τεχνολογικές ε-
φαρµογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέρ-
γειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συµβάλλουν
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στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλα-
ση 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 Με-
γάλα Επενδυτικά Σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου και για
τα οποία εφαρµόζεται το Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγά-
λων 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:

«α. To ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλα-
γής διαµορφώνεται κατ’ έτος µε τους ακόλουθους περιο-
ρισµούς: Η επιχείρηση έχει το δικαίωµα έναρξης της ω-
φέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο κατά
την οποία δηµοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έ-
ναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, η µέγιστη φορολο-
γική απαλλαγή µπορεί να ανέρχεται µέχρι το ένα δεύτε-
ρο (1/2) του εγκεκριµένου ποσού ενίσχυσης φορολογι-
κής απαλλαγής. Κατά την αµέσως επόµενη διαχειριστική
περίοδο η µέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογι-
ζοµένης και της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής
περιόδου, µπορεί να ανέρχεται µέχρι και το σύνολο του
εγκεκριµένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλα-
γής. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριµένης ενίσχυσης φο-
ρολογικής απαλλαγής καλύπτεται εντός δεκαπέντε (15)
διαχειριστικών περιόδων, µετά τη διαχειριστική περίοδο,
εντός της οποίας δηµοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρω-
σης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ-
σης.»

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών
Σχεδίων

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 α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής, ύ-
ψους άνω των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ
µπορεί να παρέχεται µόνο φορολογική απαλλαγή, για το
ποσό της επένδυσης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµ-
µύρια (50.000.000) ευρώ, κατά τις διατάξεις της παρα-
γράφου 1 της περίπτωσης α΄ του άρθρου 4 του παρό-
ντος 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 αναριθ-
µούνται 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 ∆ικτύων, για κάθε επενδυτικό σχέδιο
της παρούσας παραγράφου ορίζεται το είδος και τα πο-
σοστά των παρεχόµενων ενισχύσεων και δύνανται να τί-
θενται ειδικοί όροι ανάλογα µε το είδος της επένδυσης
που αφορούν το χρόνο υλοποίησης και διατήρησής της.»

6. Για τα επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, που θα υποβλη-
θούν µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και, ανε-
ξάρτητα 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 βιοµηχα-
νία (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 υ-
ποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσε-
ων και υποδοµών, καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έρ-
γων σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ή το Σύστηµα, προκειµένου
για επενδύσεις παραγωγής ή συµπαραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι
οποίες δύνανται να περιλαµβάνονται και στα άυλα περι-
ουσιακά στοιχεία, ως δικαίωµα χρήσης.»

3. Η υποπερίπτωση 86 της περίπτωσης στ΄ της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«86. ∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουµέ-
νων των κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ολοκληρω-
µένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισµού υγεί-
ας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Υ-
γείας και κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών,
προσδιορίζεται η έννοια των ολοκληρωµένων σύνθετων
επενδυτικών σχεδίων τουρισµού υγείας, καθώς και οι ε-
πιµέρους 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 δια-
κόψει 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 εκσυγχρονι-
σµού τους αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον
τριών αστέρων ή ότι κατά την ολοκλήρωση του επενδυ-
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τικού τους σχεδίου το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας θα αφο-
ρά σε ξενοδοχειακή µονάδα τουλάχιστον τριών (3) αστέ-
ρων.

γγ. Οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ει-
δικής Τουριστικής Υποδοµής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέ-
ντρων Θαλασσοθεραπείας, Θεµατικών Πάρκων, Τουρι-
στικών Λιµένων Σκαφών Αναψυχής, γηπέδων Γκολφ, Ε-
γκαταστάσεων Τουρισµού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιο-
ποίησης Ιαµατικών Πηγών, Χιονοδροµικών Κέντρων, Κέ-
ντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισµού, Αυτοκινη-
τοδροµίων). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και
Τουρισµού είναι δυνατόν να εισάγονται τεχνικές και λει-
τουργικές προδιαγραφές και για άλλες –πέραν αυτών
του προηγούµενου εδαφίου- κατηγορίες εγκαταστάσε-
ων Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής, οι οποίες µε αυτόν
τον τρόπο καθίστανται υποκείµενο εφαρµογής των δια-
τάξεων του νόµου αυτού.

δδ. Οι επενδύσεις που αφορούν οργανωµένους υπο-
δοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουρι-
στικά 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 µέ-
ρους αυτών που αφορά σε προς µεταβίβαση ή µακρο-
χρόνια µίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις.

εε. Οι επενδύσεις µετατροπής χαρακτηρισµένων πα-
ραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές
µονάδες τουλάχιστον δύο (2) αστέρων, καθώς και οι ε-
πενδύσεις εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων
που λειτουργούν σε χαρακτηρισµένα παραδοσιακά ή
διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κα-
τηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.

στστ. Οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού Τουριστικών Ορ-
γανωµένων Κατασκηνώσεων (camping) κατηγορίας Γ τά-
ξης και άνω, καθώς και οι επενδύσεις µετατροπής, επέ-
κτασης και εκσυγχρονισµού αυτών σε ολοκληρωµένης
µορφής ξενοδοχειακή µονάδα κατηγορίας τουλάχιστον
τριών (3) αστέρων.

ζζ. Οι επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισµό και ε-
πεκτάσεις ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων,
όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια µε τη µορφή δι-
κτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατηγο-
ρίας».

5. Η υποπερίτπωση ζβ΄ της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«ζβ. Τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξε-
νοδοχειακών µονάδων πριν παρέλθει πενταετία από την
έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκ-
συγχρονισµού της µονάδας. Στην πενταετία από την έ-
ναρξη λειτουργίας της µονάδας της παρούσας περίπτω-
σης περιλαµβάνεται και το διάστηµα κατά το οποίο η µο-
νάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκµετάλλευσης ενοι-
κιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων, προκειµένου για
ξενοδοχειακές µονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτι-
κή µετατροπή µονάδας ενοικιαζόµενων δωµατίων ή δια-
µερισµάτων.»

6. Η παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«12. Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγ-
µατοποιούνται σε Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιο-
χές (Β.Ε.Π.Ε.), σε Επιχειρηµατικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρου-

µένων των Επιχειρηµατικών Πάρκων Ενδιάµεσου Βαθ-
µού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.) και σε Ζώνες Καινοτοµίας
παρέχεται, κατ’ εξαίρεση του ανώτατου ποσοστού της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ποσοστό ενίσχυ-
σης µέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ε-
νισχύσεων.»

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 α-
νήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελ-
λάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περι-
φερειακών 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 σχέδια
παραγωγής ηλεκτρισµού από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) που ενισχύονται µε τον παρόντα νόµο και α-
ντιστοιχούν στις δαπάνες έργου επέκτασης για τη σύν-
δεσή τους µε το ∆ίκτυο. Τα πάγια αυτά περιουσιακά
στοιχεία επιτρέπεται να µεταβιβάζονται στον κύριο του
Συστήµατος ή του ∆ικτύου, εφόσον υπάρχει σχετική υ-
ποχρέωση 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 κατα-
βολή φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου α-
ποθεµατικού, το οποίο δεν µπορεί να διανεµηθεί ή να κε-
φαλαιοποιηθεί και επιστρέφεται σε περίπτωση διάλυσης
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 α-
ντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 241
του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του πα-
ρόντος νόµου, περιλαµβανοµένων και των ενισχύσεων
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 µεµονωµένη επι-
χείρηση και των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευ-
ρώ για το σύνολο των συνεργαζόµενων ή συνδεδεµέ-
νων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλο-
ποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την
κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρη-
µατικότητας τα προαναφερόµενα ποσά ορίζονται στο δι-
πλάσιο.»

11. Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3908/2011, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 241 του
ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τµήµα που δύναται να ανέρχεται µέχρι ποσοστό ο-
κτώ τοις χιλίοις (8‰) των προβλεπόµενων πιστώσεων
για την καταβολή των επιδοτήσεων του παρόντος που
εγγράφονται στον Προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επεν-
δύσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου, αφορά την κάλυψη δαπανών των διαδικασιών α-
ξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυ-
τικών σχεδίων, περιλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων
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των Οργάνων που συµµετέχουν στις διαδικασίες αυτές.
∆εν υπόκειται στην ανωτέρω κράτηση το ποσό των πι-
στώσεων που προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια. Για
το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων ειδικό έργο µε πίστωση που αντιστοιχεί
στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που προβλέπονται
κατ’ έτος από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσε-
ων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων
εν γένει του παρόντος νόµου. Το κόστος µετακίνησης
των µελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών
των άρθρων 7 και 11 αντίστοιχα του π.δ. 33/2011 (Α΄
83), που συνίσταται σε οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαµο-
νής και ηµερήσια αποζηµίωση, καθορίζεται µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Οικονοµικών και
βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 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 παραπο-
µπή τους στη Γνωµοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 4
του άρθρου αυτού για γνωµοδότηση, παρά µόνο διοικη-
τικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ε-
λέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και πι-
στοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των πα-
ραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού
από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP.»

13. Τα στοιχεία (ii) και (iii) της περίπτωσης δ΄ της πα-
ράγραφου 6 του άρθρου 3  αντικαθίστανται ως ακολού-
θως:

«(ii) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων θερµοκηπίων, επί
γηπέδου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκµι-
σθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονι-
κό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από το χρόνο
υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Παραίτηση του εκµι-
σθωτή από το δικαίωµα ιδιόχρησης δεν απαιτείται.

(iii) Η πραγµατοποίηση επενδύσεων χιονοδροµικών κέ-
ντρων, 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 τουλάχι-
στον είκοσι (20) ετών από το χρόνο υποβολής της αίτη-
σης υπαγωγής. Παραίτηση του εκµισθωτή από το δικαίω-
µα 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 ∆ηµοσίου από ι-
διώτη, 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 ανα-
φέρεται 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 δυνα-
µικότητας, των οποίων η παραγωγική λειτουργία έχει α-
ποδεδειγµένα παύσει πριν την υποβολή αίτησης υπαγω-
γής στις διατάξεις του νόµου αυτού, εξαιρουµένων των
επενδυτικών σχεδίων που στο παρελθόν είχαν υπαχθεί
σε επενδυτικούς νόµους και για τα οποία στη συνέχεια
εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκλησης της υπαγωγής 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, ε-
νισχυόµενες δαπάνες αποτελούν και οι δαπάνες εκσυγ-
χρονισµού των κτηριακών και των µηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων.

ε. Σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν µεταλλευτικές
και εξορυκτικές  επιχειρήσεις, ενισχύονται και οι δαπά-
νες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκµε-
τάλλευσης, που αφορούν στοές, φρεάτια, αντλιοστάσια,
κύρια έργα αερισµού και κεκλιµένα προσπέλασης, περι-
χάραξης.»

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 υποβο-
λής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν επέκταση υπάρ-
χουσας ή υπό κατασκευήν µονάδας, εφόσον η επέκταση
αυτή είναι αποτέλεσµα της αύξησης της παραγωγικής ι-
σχύος της εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής ά-
δειας παραγωγής. Η διάταξη του προηγουµένου εδαφί-
ου εφαρµόζεται και σε επενδυτικά σχέδια Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που έχουν υπαχθεί στις διατά-
ξεις του ν. 3299/2004, εξαιρουµένων των επενδυτικών
σχεδίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτο-
βολταϊκά 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 µετοχοποίη-
σή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.

20. Επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί σε καθε-
στώς κρατικών ενισχύσεων κατά τις διατάξεις αναπτυ-
ξιακών νόµων προγενέστερων του ν. 2601/1998 και για
τα οποία δεν παρέχεται δυνατότητα ολοκλήρωσής τους
δια µεταβατικών διατάξεων, παρέµεναν δε εκκρεµή λό-
γω δικαστικών διαφορών, οι οποίες επιλύθηκαν τελεσίδι-
κα δίχως υπαιτιότητα του επενδυτή, δύνανται να ενερ-
γοποιούνται κατόπιν σχετικού αιτήµατος του επενδυτή
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγρά-
φου 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 ∆ικτύων 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 προη-
γούµενου εδαφίου εφαρµόζεται για επενδυτικά σχέδια
παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια για τα ο-
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ποία 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 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«- 35.11.10.09 - «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήµατα και µονάδες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας που αξιοποιείται από ηλιοθερµικούς
σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, όπως περιγράφονται στις
περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του πίνακα της παραγράφου 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, αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«αα. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτι-
ριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς
και οι ειδικές δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώ-
ρου. Οι δαπάνες αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν το
(60%) του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του επεν-
δυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των Μικρών και Με-
σαίων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνε-
ται κατά το 10%.»

24. α. Η υποπερίπτωση αβ΄της περίπτωσης α΄της παρ.
5 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«αβ. Εµπορικής εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης και
της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) που διέ-
πεται 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 ακολού-
θως:

«αδ. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν. Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄216), καθώς και οι Οµά-
δες Παραγωγών (ΟΠ), οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπρά-
ξεις (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, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Αιτήµατα τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου µπορεί να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρ-
κεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. Στις περι-
πτώσεις εξέτασης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ε-
νέργειας 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 τροποποί-
ησης όταν γίνονται µεταβολές του εγκεκριµένου φυσι-
κού και οικονοµικού αντικειµένου µεταξύ κατηγοριών ε-
νεργειών, µε την προϋπόθεση ότι οι µεταβολές αυτές
στο σύνολό τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκρι-
µένου προϋπολογισµού. Αν η τροποποίηση φυσικού και

οικονοµικού αντικειµένου επιφέρει µεταβολή που υπερ-
βαίνει το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυ-
σης υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικό αίτηµα τροποποί-
ησης.

2. Τα αιτήµατα αυτά εξετάζονται από την Υπηρεσία και
µπορεί να γίνουν αποδεκτά υπό τις ακόλουθες προϋπο-
θέσεις: α) να µην επέρχεται απόκλιση από όρους και κρι-
τήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της αξιολόγη-
σης και της βαθµολόγησης του επενδυτικού σχεδίου
(π.χ. δαπάνες καινοτοµίας, δηµιουργούµενες θέσεις α-
πασχόλησης), β) να µην επέρχεται κατάργηση κατηγο-
ρίας ενέργειας η οποία έχει προβλεφθεί στην απόφαση
υπαγωγής (η προσθήκη νέας κατηγορίας δύναται να γί-
νει αποδεκτή), γ) να µην επέρχεται υπέρβαση των ορίων
των επιµέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσ-
διορίζονται από το ν. 3908/2011 και τις κάθε φορά τρο-
ποποιήσεις του.

Για να γίνει δεκτό ένα αίτηµα τροποποίησης  θα πρέπει
επιπλέον να διασφαλίζεται ότι: α) εξακολουθούν να εξυ-
πηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατη-
ρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της, β) εξακολου-
θούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκή-
ρυξης, γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού
της ενίσχυσης. Το αίτηµα τροποποίησης υποβάλλεται α-
πό τον δικαιούχο της ενίσχυσης προς την Υπηρεσία, µέ-
σω του ΠΣΚΕ-Επ συνοδευόµενο από αιτιολόγηση της
σκοπιµότητάς του, καθώς και σχετικές προσφορές, προ-
τιµολόγια, ενηµερωτικά δελτία (prospectus), τα οποία αι-
τιολογούν 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 υπο-
βολή και παραλαβή του. Αν η Υπηρεσία αποδεχτεί το αί-
τηµα τροποποίησης ολικά ή µερικά, εκδίδει τροποποίηση
της υπουργικής απόφασης υπαγωγής. Στην αντίθετη πε-
ρίπτωση, ενηµερώνει εγγράφως τον επενδυτή για τη µη
αποδοχή του αιτήµατός του και αιτιολογεί την απόφασή
της.

4. Σε περίπτωση µεταβολής της επωνυµίας ή της έ-
δρας της επιχείρησης είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου είτε µετά από την ολοκλήρωση
της επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεού-
ται σε προηγούµενη έγγραφη ενηµέρωση της Υπηρε-
σίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για χρονικό διάστηµα έ-
ως 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 ι-
σχύουν.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
και Οικονοµικών, εκδίδεται απόφαση µε την οποία ορίζε-
ται καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου για την υ-
ποβολή αιτηµάτων τροποποίησης κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 22

Συνέργεια και ∆ικτύωση

Η περίπτωση δ΄της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ. Συνέργειας και ∆ικτύωσης
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Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που
υποβάλλονται από σχήµατα συνέργειας και δικτύωσης
που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραµµάτων, τα ο-
ποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των
επιχειρήσεων είτε αξιοποιούν υποδοµές που δηµιουρ-
γούνται µε εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση είτε συ-
ντελούν στην προσαρµογή στο σύγχρονο οικονοµικό και
τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριµένων και γεωγραφι-
κά προσδιορισµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών. Τα σχήµατα αυτά απαρτίζονται από πέντε
τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Αττικής και
στο Νοµό Θεσσαλονίκης και από τρεις τουλάχιστον επι-
χειρήσεις στους λοιπούς νοµούς της Επικράτειας και
λειτουργούν υπό µορφή Κοινοπραξίας, στην οποία δύνα-
ται να συµµετέχουν και επιχειρήσεις των κρατών - µε-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατηγορία αυτή µπο-
ρούν να συµµετέχουν µε ποσοστό έως 20% Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί Φορείς και Νοµικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου. Τα ενισχυόµενα επενδυτικά
σχέδια περιλαµβάνουν κοινές δράσεις, όπως κοινές ε-
γκαταστάσεις και εξοπλισµό παραγωγής, ελέγχου ποιό-
τητας, αποθήκευσης, δικτύων διανοµής, διακίνησης, έκ-
θεσης και πώλησης εµπορευµάτων ή παροχής υπηρε-
σιών, κοινό εµπορικό σήµα και σύστηµα διαδικτυακού ε-
µπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήµα ποιότητας, κοινή
εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού κ.ά..»

Άρθρο 23

Επιτάχυνση ∆ιαδικασιών

1. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόµενων επενδυτών,
µπορεί να διενεργούνται ενδιάµεσοι έλεγχοι πιστοποίη-
σης, καθώς και τελικοί έλεγχοι ολοκλήρωσης επενδυτι-
κών σχεδίων των νόµων 3299/2004 και 3908/2011, από
πιστοποιηµένους φορείς. Οι εκθέσεις ελέγχου του προη-
γούµενου εδαφίου υποβάλλονται στις αρµόδιες για την
έκδοση της απόφασης Υπηρεσίες της ∆ιοίκησης.

2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
µών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται τα κριτήρια,
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς
και η διαδικασία ανάθεσης του έργου ελέγχου της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαδικασία
έκδοσης της σχετικής απόφασης της ∆ιοίκησης.

3. Αιτήσεις θεραπείας επί επενδυτικών σχεδίων που έ-
χουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις του ν. 3299/2004, οι ο-
ποίες 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 ∆ιοικητικής ∆ια-
δικασίας» (Α΄ 45).

5. Η παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτι-
κών σχεδίων υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έ-
τους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο,
ήτοι από το Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλο-
νται έως 30 Απριλίου και από το µήνα Νοέµβριο για ε-
πενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου,

κάθε έτους. Οι ανωτέρω προθεσµίες µπορεί να παρατεί-
νονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.»

6. α. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ-
θρου 7 του ν. 3469/2006 (Α΄131) περί δηµοσίευσης στο
τεύχος Υ.Ο.∆.∆. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως:

αα. οι αποφάσεις συγκρότησης των Γνωµοδοτικών Ε-
πιτροπών 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 παραγράφου
5 και για τις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ αντίστοιχα, του άρ-
θρου 11 του ν. 3908/2011. 

β. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Οργάνων του στοι-
χείου α΄ της παραγράφου αυτής, δηµοσιεύονται στο δια-
δύκτιο, µετά την έκδοσή τους, κατά τις διατάξεις του
ν. 3861/2010 (Α΄112) και ισχύουν από το χρόνο ανάρτη-
σής 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.∆.∆. πριν την έκδοση του παρόντος νό-
µου, 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.∆.∆., πριν της έκδοση του παρόντος νόµου, θεωρού-
νται νοµίµως καταβληθέντα.

Άρθρο 24

Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης

επενδυτικών σχεδίων

Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσµία ολοκλήρω-
σης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο
ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Η εν λόγω παράταση παρέχε-
ται πέραν αυτής που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρ-
θρου 241 του ν. 4072/2012.

Άρθρο 25

Κεφάλαια Εξωτερικού

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), ό-
πως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 3427/2005
(Α΄312), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Με όµοια απόφαση επιβάλλονται κυρώσεις που συ-
νίστανται σε πρόστιµο ή και ανάκληση της άδειας, εφό-
σον διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων αυτής ή του
παρόντος νόµου. Πριν από την επιβολή των κυρώσεων η
διοίκηση οφείλει να καλέσει εγγράφως την εταιρεία
προκειµένου να υποβάλει έκθεση µε τις απόψεις της για
τις παραβάσεις που τις αποδίδονται µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρό-
σκλησης.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 89/1967 (Α΄132), ό-
πως προστέθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 3427/2005
(Α΄312), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων: α) κα-
θορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν οι αιτή-

16



σεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή
των εταιρειών στις διατάξεις του παρόντος, β) εξειδικεύ-
ονται τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
παρόντος, γ) ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγ-
χου των εταιρειών αυτών, δ) εξειδικεύεται το είδος, κα-
θώς και ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσε-
ων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος και ε)
ορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που προ-
βλέπονταν στις διατάξεις του παρόντος πριν την αντικα-
τάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια 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 αναπτυξια-
κών νόµων, εφόσον η επιδότηση που αφορά στα υπο-
βληθέντα στην Υπηρεσία σχετικά παραστατικά δεν υ-
περβαίνει ποσοστό 25% επί της συνολικής επιδότησης
που αφορά την επένδυση. Τα παραστατικά αυτά δεν πι-
στοποιούνται για ολοκλήρωση της επένδυσης και η ε-
πένδυση ολοκληρώνεται µετά από γνωµοδότηση της αρ-
µόδιας γνωµοδοτικής επιτροπής, µε µειωµένο προϋπο-
λογισµό, αφαιρουµένων των ποσών επιχορήγησης που
αντιστοιχούν σε αυτά. Τυχόν καταβληθείσες επιχορηγή-
σεις που αντιστοιχούν στα παραστατικά αυτά, ανακα-
λούνται».

4. ∆ύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο
ν. 1892/1990, καθώς και σε µεταγενέστερους επενδυτι-
κούς νόµους, εφόσον τυχόν αυθαίρετες κτιριακές υπο-
δοµές που συµπεριλαµβάνονται σε αυτά έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 4014/2011 περί τακτοποίησης αυ-
θαιρέτων 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 µέτοχοι είναι αφενός ∆ήµοι µε ποσοστό άνω
του 51 % και αφετέρου άλλες Α.Ε. ή ΕΠΕ ελεγχόµενες
από το ∆ηµόσιο, τα οποία υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου
και επιδοτήθηκαν κατά ένα ποσοστό µόνο της εγκεκρι-
µένης επιχορήγησης αλλά δεν λειτούργησαν επιχειρη-
µατικά, θεωρούνται ολοκληρωµένα χωρίς κανένα δικαί-
ωµα αναζήτησης από τον φορέα του υπολοίπου ποσο-
στού της επιδότησης. Τυχόν ανακλητικές αποφάσεις για
την υπαγωγή τους στους αναπτυξιακούς νόµους λογίζο-
νται 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 α-
πόφαση του  Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Υπαγωγή 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 και περιλαµβάνεται στο
τέλος του παρόντος ως Παράρτηµα 2.

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, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
«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
επιχορήγησης και περιλαµβάνεται στο τέλος του παρό-
ντος ως Παράρτηµα 3.

Άρθρο 28

Κύρωση απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης

«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ » µε δ/τ«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΙΟ 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 από-
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Υπαγωγή της επι-
χείρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ/τ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, ό-
πως 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, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και
της Υπουργού Τουρισµού περί τροποποίησης της υπ’ α-
ριθµ. 25366/ΥΠΕ/4/00400/Ε/Ν.3299/04/22.12.2006 από-
φασης µε την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΕΣ 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, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και
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της Υπουργού Τουρισµού περί τροποποίησης της υπ’ α-
ριθµ. 25368/ΥΠΕ/4/00402/Ε/Ν.3299/04/22.12.2006 από-
φασης µε την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΕΣ 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 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 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆Ο-

ΜΗΣΗΣ

Κατηγορία Μέγιστος Μέγιστο Απόσταση Αναλογία

Χρήσεων Συντελεστής Ύψος από το όριο Θέσεων

Γης ∆όµησης (µέτρα) (µέτρα) Στάθµευσης

Ξενοδοχεία 0.14 16 10 1/4 ∆ωµάτια

(ίδε και 4) (ίδε 5 και 6)

Κατοικία 0.16 7,5 10 1/Μονάδα

(ίδε και 4) (ίδε 5 και 6)

Εµπορικές 0.06 10 10 3/100 τ.µ.

∆ραστηριότητες (ίδε και 4) (ίδε 5 και 6)

Συνδετικός

Χώρος 0.02 (ίδε και 4) (ίδε κι 5)

Κέντρα

αναψυχής 10 10

και (ίδε 7) (ίδε και 4) (ίδε και 5) (ίδε 6)

διασκέδασης

Καζίνο 0.07 15 10

(ίδε και 4) (ίδε και 5) (ίδε 6)»

β. Ο αριθµός 2 της περίπτωσης δ΄ του Παραρτήµατος Ι
της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 αντι-
καθίσταται ως εξής: «2. Συντελεστής ∆όµησης: 0,45 επί
της συνολικής έκτασης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ι∆ΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ 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 ∆ηµόσιο,
από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθ-
µού, 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 ά-
δεια λειτουργίας αεροδροµίων επί υδάτινων επιφανειών,

γ) των απαγορεύσεων, των περιορισµών δραστηριοτή-
των και των υποχρεώσεων των πλοίων που διαπλέουν α-
εροδρόµια 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 επιφά-
νειας, το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν µέρει για
την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και επί της επιφά-
νειας αυτής κίνηση αεροσκαφών και στο οποίο περιλαµ-
βάνεται η κατάλληλη υποδοµή σε κτηριακές εγκαταστά-
σεις και εξοπλισµό για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέ-
τησης 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 εκµε-
τάλλευση υδατοδροµίου από το ∆ηµόσιο, από οργανι-
σµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου  ή  δεύτερου βαθ-
µού, από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
και από φυσικά πρόσωπα.

δ) «Αεροσκάφος »:Υδροπλάνο ή αµφίβιο αεροπλάνο ή
αµφίβιο ελικόπτερο.

ε) «Αεροµεταφορέας»: Επιχείρηση αεροπορικών µε-
ταφορών που διαθέτει το προβλεπόµενο Πιστοποιητικό
αεροµεταφορέα και Άδεια Εκµετάλλευσης σε ισχύ, σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας.

στ) «Αποθαλάσσωση»: Η µε ίδιες δυνάµεις αποκόλλη-
ση αεροσκάφους από την επιφάνεια του ύδατος.

ζ) «∆.Κ.Α.Σ»: Οι «∆ιεθνείς Κανονισµοί για την Αποφυ-
γή Συγκρούσεων στη θάλασσα» του έτους 1972, όπως έ-
χουν κυρωθεί από την Ελλάδα, τροποποιηθεί και ισχύ-
ουν κάθε φορά.

η) «Εγχειρίδια Υδατοδροµίου»: Τα εγχειρίδια που υπο-
βάλλονται µαζί µε την αίτηση για τη χορήγηση της Άδει-
ας Λειτουργίας Υδατοδροµίου και τα οποία περιλαµβά-
νουν:

(αα) το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του (Operation Manu-
al),

(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.)»: Μετεωρο-
λογικές συνθήκες εκφρασµένες από την άποψη ορατό-
τητας, απόστασης από νέφη και οροφής νεφών, που εί-
ναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισµένα ελάχιστα όρια.

ι) «Περιοχή ελιγµών Υδατοδροµίου»: Υδάτινη περιοχή
του Υδατοδροµίου, οποιουδήποτε σχήµατος, εντός του
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οποίου δύναται να ορίζεται, σε συνάρτησή  της µε τη
µορφολογία  της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης πε-
ριοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αεροσκά-
φους αναφοράς, τουλάχιστον ένα ορθογώνιο διαστάσε-
ων τέτοιων, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσ-
σωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόµηση των αεροσκα-
φών. Η περιοχή ελιγµών ορίζεται είτε από τις συντεταγ-
µένες του κέντρου του κύκλου είτε από τις γεωγραφικές
συντεταγµένες του σχήµατος της περιοχής ελιγµών και
δεν περιλαµβάνει τους χώρους ελλιµενισµού των αερο-
σκαφών.

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 δραστη-
ριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η ο-
ποία 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
Σύστηµα (World Geodetic System) του έτους 1984.

ιστ) «Υδάτινο πεδίο»: Η υδάτινη περιοχή προσθαλάσ-
σωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους, που χρησιµο-
ποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση
πτήσεων.

ιζ) «Φορέας ∆ιοίκησης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευ-
σης Λιµένα»: Ο κάθε δηµόσιος φορέας ή φορέας της Αυ-
τοδιοίκησης 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 φυ-
σικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η διοίκηση, δια-
χείριση, λειτουργία και εκµετάλλευση των υποδοµών και
υπηρεσιών του υδατοδροµίου, όπως επίσης και ευθύνη
για το συντονισµό και την ασφάλεια των τυχόν δραστη-
ριοποιούµενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν ε-
ντός 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 ∆ηµόσιο, από οργανισµό τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθµού, από νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις
προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

2. ∆εν 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 πλοί-
ων µπορεί να χρησιµοποιούνται σε έκτακτες περιπτώ-
σεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, εφόσον δεν υ-
πάρχουν σε αυτά αγκυροβοληµένα πλοία, κατόπιν σχετι-

κής εγκρίσεως από τον αρµόδιο Φορέα και σύµφωνης
γνώµης της τοπικής Λιµενικής Αρχής,

γ) όπου διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων
∆υνάµεων,

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 πε-
ριορισµούς 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 διασφαλι-
στεί η δυνατότητα της διενέργειας των κατά νόµο προ-
βλεπόµενων ελέγχων και τηρούνται απαρέγκλιτα τα δια-
λαµβανόµενα στο οικείο Πρόγραµµα Ασφαλείας του υ-
δατοδροµίου. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έ-
χουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγµατοποιούνται
µέσω ∆ιεθνούς Αερολιµένα ή Αερολιµένα ή Λιµένα χα-
ρακτηρισµένων κατά περίπτωση ως νοµοθετηµένου ση-
µείου εισόδου-εξόδου για τη διενέργεια των κατά νόµο
απαιτούµενων ελέγχων, εκτός εάν το υδατοδρόµιο έχει
οριστεί ως  σηµείο εισόδου-εξόδου µε  κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
µών, Μεταφορών και ∆ικτύων και ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύ-
ουσα νοµοθεσία και µετά από σχετική αίτηση του Φορέα
Λειτουργίας Υδατοδροµίου.

4. Η λειτουργία των υδατοδροµίων και η χρήση των υ-
δάτινων πεδίων επιτρέπεται µόνο κατά τη διάρκεια της
αεροπορικής ηµέρας.

5. ∆εν απαιτείται άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου για
την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών
επί υδάτινων πεδίων.

6. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά στο παρόν ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ό-
πως του Κώδικα Αεροπορικού ∆ικαίου (ν. 1815/1988) και
του κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011.

Άρθρο 35

Xρηµατοδότηση επένδυσης υδατοδροµίων

Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση µέρους ή όλων των ε-
πιµέρους ενεργειών για την κατασκευή, οργάνωση και
λειτουργία  υδατοδροµίου από ιδιωτικούς ή/και δηµόσι-
ους, εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά τις διατά-
ξεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. Η
δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί να υπαχθεί στο πλαί-
σιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204), ό-
πως ισχύει. Η δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί να υπα-
χθεί στο πλαίσιο των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτι-
κού τοµέα.

Άρθρο 36

Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
και Ναυτιλίας και Αιγαίου χορηγείται άδεια λειτουργίας
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υδατοδροµίου. Προκειµένου για υδατοδρόµιο σε λίµνη,
η άδεια λειτουργίας χορηγείται µε απόφαση αποκλειστι-
κώς του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

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 προσώ-
πων. Το ∆ηµόσιο 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 ανα-
λόγως 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
πρόσωπα όλων των µελών της οι προϋποθέσεις του
προηγούµενου 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 ισχύ-
ει. Αν πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία, οι προϋποθέσεις
της παραγράφου 4 του παρόντος ισχύουν και για τα µέ-
λη του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος
συµβούλου.

6. Προκειµένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας υδα-
τοδροµίου σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή ιδιωτική κεφαλαι-
ουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), οι προϋποθέσεις της παραγρά-
φου 4 του παρόντος ισχύουν για όλους τους εταίρους,
τους διαχειριστές (νοµίµους εκπροσώπους) της, µε εξαί-
ρεση τους ετερόρρυθµους εταίρους. Οι δε προϋποθέσεις
της παραγράφου 5 του παρόντος ισχύουν και για το νό-
µιµο εκπρόσωπο Ε.Π.Ε., οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης ε-
ταιρείας ή Ι.Κ.Ε..

7. Προκειµένου περί συνεταιρισµών ή ενώσεων προ-
σώπων πάσης φύσεως, οι προϋποθέσεις της παραγρά-
φου 4 ισχύουν για τα µέλη του διοικητικού και του επο-
πτικού συµβουλίου τους.

Άρθρο 37

Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδροµίων

1. Αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων,
για την κίνηση της προβλεπόµενης διαδικασίας και τελι-
κώς για την έκδοση της άδειας λειτουργίας υδατοδροµί-
ου ορίζεται η ∆ιεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασµού, Ανάπτυ-
ξης και Αξιοποίησης Αεροδροµίων (∆.Π.Σ.Α.Α.Α.) του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.

2. Η ∆.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 δικαι-
ολογητικών, συµπεριλαµβανοµένων των Εγχειριδίων Υ-
δατοδροµίου, στα  συναρµόδια Υπουργεία και στις αρµό-

διες υπηρεσίες, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 40
του παρόντος,

γ) τη συγκέντρωση των απαντήσεων των συναρµό-
διων Υπουργείων,

δ) την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου
και τη συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από
τον ενδιαφερόµενο σε περίπτωση που ο φάκελος δεν εί-
ναι πλήρης,

ε) την εισήγηση υπογραφής κοινής υπουργικής από-
φασης χορήγησης άδειας στον αιτούντα µε τις προϋπο-
θέσεις 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 ενδιαφερό-
µενος υποβάλει σχετική αίτηση στη ∆.Π.Σ.Α.Α.Α.. Η αίτη-
ση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή τα κάτωθι δικαιολο-
γητικά:

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 ηµερο-
µηνία υποβολής της αίτησης), τα οποία αναζητούνται αυ-
τεπάγγελτα από τη ∆.Π.Σ.Α.Α.Α., εφόσον διατίθενται σε
Φ.Ε.Κ. ή στο Γ.Ε.ΜΗ..

β) Επικυρωµένο αντίγραφο της υποβληθείσης στην αρ-
µόδια φορολογική Αρχή, δήλωσης έναρξης εργασιών ή
δήλωσης µεταβολής εργασιών επιτηδεύµατος, µε αντι-
κείµενο 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 χρη-
σιµοποιήσει ως υδατοδρόµιο ο αιτών, η περιοχή ελιγµών
του υδατοδροµίου, τα σηµεία πρόσδεσης των αεροσκα-
φών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέ-
σεις (γεωγραφικά στίγµατα), όπως επίσης και τα σχετικά
αποσπάσµατα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκ-
δοσης της Υ.Υ./Π.Ν. για την αιτούµενη περιοχή. Ο εν λό-
γω Χάρτης υποβάλλεται σε επτά (7) αντίτυπα και σε ηλε-
κτρονική µορφή. Αντίστοιχοι χάρτες υποβάλλονται προ-
κειµένου και για υδατοδρόµιο επί λίµνης σε τέσσερα (4)
αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή.

ε) Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα 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 α-
πό αυτήν σε ακτίνα 2.500 µέτρων, µε ισοϋψείς ανά ένα
µέτρο. Κάθε αναφορά στις (γεωγραφικές) συντεταγµέ-
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νες της περιοχής ελιγµών πρέπει να γίνεται στο σύστη-
µα W.G.S.-84 σε τουλάχιστον τρία (3) αντίτυπα και σε η-
λεκτρονική µορφή.

στ) Απόφαση του Φορέα ∆ιοίκησης, Λειτουργίας και
Εκµετάλλευσης του Λιµένα ή του κατά νόµο αρµόδιου
οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρο-
µίου εντός της ζώνης λιµένα ή αντίστοιχη απόφαση του
αρµόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου αι-
γιαλού ή/και συνεχόµενου ή παρακείµενου του αιγιαλού
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 ∆ιοίκησης, Λειτουργίας και Εκµετάλ-
λευσης Λιµένα, στο οποίο αποτυπώνονται οι οριογραµ-
µές αιγιαλού-παραλίας και της Χ.Ζ.Λ., καθώς και το σχε-
τικό ΦΕΚ δηµοσίευσης της απόφασης καθορισµού το ο-
ποίο 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 λι-

µένα.
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 γεω-
γραφικών συντεταγµένων των ορίων του χώρου του υ-
δατοδροµίου.

θ) Ασφαλιστική κάλυψη σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 46 του παρόντος.

ι) Επιχειρηµατικό σχέδιο για την κατασκευή, οργάνω-
ση και λειτουργία του υδατοδροµίου, µε περιγραφή, µε-
ταξύ άλλων, των επιδιωκόµενων στόχων, των αναγκαίων
µέσων, τις δυνατότητες ανάπτυξης και προβλέψεις χρή-
σης σε ετήσια βάση,  τον προσδιορισµό του συνολικού
κόστους και τον τρόπο χρηµατοδότησης των επιµέρους
δράσεων και εκτίµηση των χρηµατοοικονοµικών ροών σε
βάθος τριετίας, υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσω-
πο 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 νό-
µου.

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 Αρ-
χές  και την Κρατική Αεροπορική Αρχή του πλησιέστε-
ρου αερολιµένα.

ιδ) Σχέδιο Αντιµετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Α-
νάγκης (Emergency Plan), σύµφωνα µε το Παράρτηµα IΙΙ
του παρόντος νόµου. Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Καταστά-
σεων Έκτακτης Ανάγκης  περιέχει τους τρόπους δράσης

του Φορέα Λειτουργίας του Υδατοδροµίου ανά περίπτω-
ση 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
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 περιπτώ-
σεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του αιτού-
ντος, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ∆η-
µόσια Αρχή.

3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και το Πρόγραµµα Ασφα-
λείας Υδατοδροµίου εγκρίνονται από τον ∆ιοικητή της
Υ.Π.Α.. Το Σχέδιο Αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης εγκρίνεται από τον ∆ιοικητή της ΥΠΑ µε τη
σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.).  Μετά την έ-
γκρισή 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 κατό-
πιν αιτήµατος του νόµιµου κατόχου της άδειας λειτουρ-
γίας το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή µη, εντός τρι-
µήνου 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 ∆ηµοσίου, το χρηµατικό ύψος του οποίου α-
νέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
∆.Π.Σ.Α.Α.Α., δύναται να τροποποιείται το ως άνω χρη-
µατικό ύψος του παραβόλου.

5. Η ∆.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

∆ιαδικασία εξέτασης αιτήσεων - Έκδοση αδειών

1. Με την υποβολή της αίτησης, του τεχνικού φακέλου
και του αποδεικτικού καταβολής του παραβόλου, η
∆.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 Γενι-
κό 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 Ε-
θνικής Άµυνας.

β) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµι-
κού Ναυτικού, προκειµένου να εξετάσουν, στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων τους, την καταλληλότητα της θαλάσ-
σιας περιοχής από πλευράς προστασίας θαλασσίου περι-
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βάλλοντος, ναυτικής ασφάλειας και ασφάλειας της ναυ-
σιπλοΐας, καθώς και το υποβληθέν Σχέδιο Αντιµετώπι-
σης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του υδατοδροµίου.

γ) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου , προκειµένου να εξετάσουν ζητήµατα παρα-
χώρησης της εκµετάλλευσης χώρων λιµένων, καθορι-
σµού των λιµενικών ζωνών και συµβατότητας των προ-
τεινόµενων έργων/ δραστηριοτήτων µε εγκεκριµένα Γε-
νικά Προγραµµατικά Σχέδια (master plan) αλλά και γενι-
κότερα τη συµβατότητά τους µε τη λειτουργία του λιµέ-
να.

δ) Στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), προκειµένου να ορίσουν τα φυσικά
χαρακτηριστικά του διαδρόµου, να χωροθετήσουν το
διάδροµο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης ε-
µποδίων και να εξετάσουν τα υποβληθέντα εγχειρίδια
του υδατοδροµίου.

ε) Στη ∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνοµίας.

2. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος, κα-
τόπιν εξέτασης του φακέλου επί των θεµάτων της αρµο-
διότητάς τους, αποστέλλουν εντός προθεσµίας είκοσι
πέντε (25) εργάσιµων ηµερών στη ∆.Π.Σ.Α.Α.Α. και, στην
περίπτωση που το έργο δεν έχει αδειοδοτηθεί περιβαλ-
λοντικά, στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για την πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδροµίου αιτιολογη-
µένη γνωµοδότηση αποδοχής ή απόρριψης του φακέ-
λου, µε την οποία δύνανται να υποβάλουν υποδείξεις και
περιορισµούς στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.

3. α) Με βάση τις αιτιολογηµένες γνωµοδοτήσεις απο-
δοχής ή απόρριψης του φακέλου των Υπηρεσιών της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος, η ∆.Π.Σ.Α.Α.Α. εντός δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών από το πέρας της προθεσµίας
της παραγράφου 2 χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του φα-
κέλου ή απορρίπτει αιτιολογηµένα το φάκελο και ενηµε-
ρώνει σχετικά τον ενδιαφερόµενο και την αρµόδια περι-
βαλλοντική αρχή, στην περίπτωση που το έργο δεν έχει
ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Σε περίπτωση απόρρι-
ψης, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή διακόπτει την αξιο-
λόγηση της Μ.Π.Ε. και την επιστρέφει στον ενδιαφερό-
µενο.

β) Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί υποδείξεις ή
περιορισµοί, η ∆.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 πα-
ρόντος 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 ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υ-
παλλήλων Ν.Π.∆.∆., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

5. Σε περίπτωση που το υδατοδρόµιο δεν έχει ήδη α-
δειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, παράλληλα µε τη διαδικα-
σία αξιολόγησης του φακέλου προωθείται και η διαδικα-
σία αξιολόγησης της Μ.Π.Ε. για έκδοση Απόφασης Έ-
γκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της υ.α. 1958/2012, ό-
πως εκάστοτε ισχύουν.

Για τη λειτουργία υδατοδροµίου σε λιµένα που διαθέ-

τει Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόµενος, µέσω του φορέα διοίκη-
σης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του λιµένα, υποβά-
λει  αίτηση για τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιµένα,
προκειµένου να ενσωµατωθούν σε αυτήν οι όροι, οι πε-
ριορισµοί και οι προϋποθέσεις για την κατασκευή και λει-
τουργία του υδατοδροµίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
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 ι-
σχύουν.

β) Εφόσον ο φορέας λειτουργίας του υδατοδροµίου
είναι διαφορετικό νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από το φο-
ρέα διοίκησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του λιµέ-
να δύναται να υποβληθεί από το φορέα λειτουργίας του
υδατοδροµίου ξεχωριστή Μ.Π.Ε. µόνο για τη δραστηριό-
τητα του υδατοδροµίου υπό την προϋπόθεση της έγγρα-
φης σύµφωνης γνώµης του φορέα διοίκησης, λειτουρ-
γίας και εκµετάλλευσης του λιµένα για µη ουσιαστική ε-
µπλοκή και παρακώλυση της λειτουργίας του λιµένα από
τη λειτουργία του υδατοδροµίου. Στις περιπτώσεις αυ-
τές 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 ενδια-
φερόµενος υποχρεούται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ε-
ξοπλισµού του άρθρου 42, ώστε το υδατοδρόµιο να είναι
έτοιµο προς λειτουργία και να πληροί τις προϋποθέσεις
του παρόντος, και ενηµερώνει για τα ανωτέρω εγγρά-
φως µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο την Επιτροπή Υ-
δατοδροµίων του άρθρου 40, η οποία προβαίνει σε επι-
θεώρηση 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 ∆.Π.Σ.Α.Α.Α. η ο-
ποία 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 επιθεώρη-
σης και για το παραδεκτό αυτής καταβάλλεται ποσό πα-
ραβόλου, το οποίο καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου, το
χρηµατικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε πεντακόσια
(500) ευρώ. Με την υποβολή του αιτήµατος, υποβάλλε-
ται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
∆.Π.Σ.Α.Α.Α., µπορεί να τροποποιείται το ως άνω χρηµα-
τικό ύψος του παραβόλου.

7. Κατά την ως άνω επιθεώρηση ελέγχεται ιδίως:
α) Η τήρηση των προβλεποµένων Eγχειριδίων

Yδατοδροµίου.
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β) Η υποδοµή σε εγκαταστάσεις, εξοπλισµό ασφαλεί-
ας και κατάλληλο προσωπικό για τη διασφάλιση της ε-
φαρµογής των προβλεπόµενων διαδικασιών ασφαλείας
που περιγράφονται στο Πρόγραµµα Ασφαλείας του υδα-
τοδροµίου.

γ) Η ισχύς όλων των απαιτούµενων αδειών και εγκρί-
σεων για τη λειτουργία και τυχόν κατασκευή των χερ-
σαίων εγκαταστάσεων του υδατοδροµίου.

δ) Η ύπαρξη και άρτια λειτουργική κατάσταση του προ-
βλεπόµενου 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 ∆.Π.Σ.Α.Α.Α. για την έναρξη πτήσεων.

9. Η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου είναι αόριστης
διάρκειας και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς διεξα-
γωγής 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 διατηρούνται
σε ισχύ, καθώς και κάθε µεταβολή στο πρόσωπο του δι-
καιούχου ή στα στοιχεία του υδατοδροµίου. Κάθε αρµό-
δια υπηρεσία οφείλει να ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση
τη ∆.Π.Σ.Α.Α.Α. για την ανανέωση επιµέρους πιστοποιη-
τικών, ώστε να επικαιροποιείται ο φάκελος της άδειας
λειτουργίας κάθε υδατοδροµίου.

Άρθρο 40

Επιτροπή Υδατοδροµίων

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται στη ∆.Π.Σ.Α.Α.Α. Ε-
πιτροπή Υδατοδροµίων, στην οποία µετέχουν:

α)  ένας (1) υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Αερολιµένων
της Υ.Π.Α.,

β) ένας (1) υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Πτητικών Προ-
τύπων της Υ.Π.Α.,

γ) ένας (1) Αξιωµατικός της ∆ιεύθυνσης Κρατικής Α-
σφάλειας του  Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας  και
κατά προτίµηση της κατά τόπον αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Α-
σφαλείας,

δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου.

Την Επιτροπή επικουρεί  ένας (1) υπάλληλος της
∆.Π.Σ.Α.Α.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ο οποίος
εκτελεί και χρέη υπευθύνου για την οργάνωση και γραµ-
µατειακή υποστήριξη της Επιτροπής.

2. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιθεώ-
ρηση των υδατοδροµίων, καθώς και κάθε άλλη αρµοδιό-
τητα όπως αυτή προκύπτει από τις κείµενες διατάξεις.

3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ρυθµίζεται επι-
πλέον κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Επιτρο-
πής, τη συγκρότηση, την αναπλήρωση των µελών της, τη
θητεία, τις αρµοδιότητες, τον τρόπο διενέργειας των ε-
λέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια.

4. Για τη συµµετοχή των µελών στην Επιτροπή Υδατο-
δροµίων δεν προβλέπεται πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίω-
ση.

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 Υ-
πουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κα-
τόπιν εισήγησης της ∆.Π.Σ.Α.Α.Α.. Σε κάθε περίπτωση,
το ανάδοχο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οφείλει να πλη-
ροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του παρόντος νό-
µου, η δε µεταβίβαση της άδειας σε αυτό συντελείται
µετά  την  ολοκλήρωση  της διαδικασίας υποβολής νέας
αίτησης 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 διοίκη-
ση, τη διαχείριση, τη λειτουργία ή εκµετάλλευση των υ-
ποδοµών και υπηρεσιών του υδατοδροµίου, παραµένο-
ντας 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 εµπλε-
κόµενων αρχών µε τη γνωστοποίηση σε αυτές των στοι-
χείων του νέου εκµεταλλευτή - διαχειριστή.

Άρθρο 42

Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου είναι υποχρεω-
µένος 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 λιµε-
νικών αρχών και να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες
ενέργειες για την αποκατάσταση τυχόν ευρηµάτων κατά
τις επιθεωρήσεις ασφαλείας.

γ) Ενηµερώνει και να τροποποιεί τα Εγχειρίδια Υδατο-
δροµίου, µε υπόδειξη των αρµόδιων κατά περίπτωση υ-
πηρεσιών.

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 ταχυδρο-
µείο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Οι αρµόδιες υ-
πηρεσίες ενηµερώνουν τον Φορέα Λειτουργίας Υδατο-
δροµίου για τα απαιτούµενα από τη νοµοθεσία  έντυπα,
τα οποία υποβάλλονται πριν την έναρξη της πτήσης, κα-
θώς και για τη διαδικασία υποβολής τους.

στ) ∆ιακόπτει 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 πα-
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ροχή όλων των απαραιτήτων υπηρεσιών, µέσων, προσω-
πικού και εξοπλισµού για την ασφαλή λειτουργία του υ-
δατοδροµίου, ενηµερώνοντας άµεσα και µε κάθε πρό-
σφορο µέσο την Επιτροπή ∆ιερεύνησης Ατυχηµάτων και
Ασφάλειας των Πτήσεων (Ε.∆.Α.Α.Π.), τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες της Υ.Π.Α. και την Επιτροπή Αναφοράς Περιστα-
τικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.), καθώς και την αρµόδια Λι-
µενική Αρχή για το πρόβληµα ασφαλείας που εντοπίστη-
κε. Το υδατοδρόµιο µπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού
διαπιστωθεί η αποδεδειγµένη άρση των προβληµάτων
που επέβαλαν τη διακοπή λειτουργίας του. Τόσο για την
ανωτέρω διακοπή λειτουργίας όσο και για την επαναλει-
τουργία, ενηµερώνονται η Υ.Π.Α. και η Υδρογραφική Υ-
πηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτι-
λίας και Αιγαίου και η αρµόδια Λιµενική Αρχή για την έκ-
δοση των σχετικών οδηγιών.

ζ) Ενηµερώνει άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο την
Ε.∆.Α.Α.Π., τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α., την
Ε.Α.Π.Α. και την αρµόδια Λιµενική Αρχή για κάθε αερο-
πορικό ατύχηµα ή συµβάν.

η) Αποστέλλει στην Υ.Π.Α. όλες τις προβλεπόµενες α-
εροναυτικές πληροφορίες, για τη δηµοσίευσή τους στο
Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος
(A.I.P. - GREECE), καθώς και στην Υδρογραφική Υπη-
ρεσία 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  δια-
τάξεις της κείµενης εσωτερικής και κοινοτικής νοµοθε-
σίας περί ανταγωνισµού.

ιβ) ∆ιατηρεί σε καλή κατάσταση, σύµφωνα µε τις κεί-
µενες διατάξεις και να χρησιµοποιεί τον απαιτούµενο ε-
ξοπλισµό ως ακολούθως:

αα) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήµα αυτό σε
σχήµα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) µέτρα µή-
κος και δυόµιση (2,5) µέτρα πλάτος έως δέκα (10) µέτρα
µήκος και έξι (6) µέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοπο-
θετηµένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επί-
πεδη επιφάνεια, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α.,
ώστε να είναι εύκολα ορατό από αέρος.

ββ) ΦΑΝΟ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ: Ράδιο - ενεργοποιούµενος φανός ο οποίος είναι
διαθέσιµος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή
αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακεί-
µενων πλωτών µέσων για έναρξη αεροπορικής δραστη-
ριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός
πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε τέτοια θέση στο χώρο
του υδατοδροµίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α.
και της Λιµενικής Αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατός.

γγ) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεµούριο κατάλλη-
λων 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 µειωµέ-
νης ορατότητας. Αντί για ανεµούριο είναι δυνατόν να το-
ποθετηθεί ένας ανεµοδείκτης σε σχήµα «Τ».

δδ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ: 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 συ-
γκεκριµένη περιοχή.

εε) ΣΩΣΙΒΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Παραπλεύρως του ση-
µείου πρόσδεσης και παραµονής του αεροσκάφους απαι-
τείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών
σωσιβίων µη φουσκωτού τύπου, µετά σχοινιού πρόσδε-
σης µήκους τριάντα (30) µέτρων, έτοιµων για χρήση οποι-
αδήποτε στιγµή.

στστ) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η ύπαρξη και διαρκής δια-
θεσιµότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού µήκους τουλάχι-
στον έξι (6) µέτρων µε εξωλέµβια µηχανή, εφοδιασµένου
µε τις προβλεπόµενες άδειες και εξοπλισµό, έτοιµο προς
χρήση ανά πάσα στιγµή.

ζζ) ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: ∆ίπλα ακριβώς από
το σηµείο στάθµευσης του αεροσκάφους ύδατος πρέπει
να υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριµένου τύ-
που, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίµων
και ηλεκτρολογικού υλικού, τουλάχιστον τρεις (3) ανά
κατηγορία, χωρητικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12) κι-
λών ξηράς κόνεως για τα υγρά καύσιµα και έξι (6) κιλών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή δώδεκα (12) κιλών κόνε-
ως για το ηλεκτρολογικό υλικό.

ηη) ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ:
Πρόσβαση σε κατάλληλα πλωτά φράγµατα, εγκεκριµέ-
νου 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 αντιµε-
τώπισης ρύπανσης, εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθ. 1218.91/1997 (Β΄951) κοινή υπουργική από-
φαση.

Άρθρο 43

Όροι εκτέλεσης πτήσεων

Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών
στα υδατοδρόµια επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους ό-
ρους:

α) Οι πτήσεις πραγµατοποιούνται υπό κανόνες πτήσε-
ως εξ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής η-
µέρας και υπό µετεωρολογικές συνθήκες εξ όψεως
(VMC), µε την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αερο-
σκάφη  έχουν υποβάλλει το προβλεπόµενο από τους κα-
νονισµούς σχέδιο πτήσης. Αµέσως µετά την προσθαλάσ-
σωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύµφωνα µε τα δια-
λαµβανόµενα στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφο-
ριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών
πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του αε-
ροσκάφους  µέχρι την προσθαλάσσωσή του ασκείται από
τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και διέπεται από την ι-
σχύουσα νοµοθεσία που αφορά στην Πολιτική Αεροπο-
ρία.

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 Τερ-
µατική Περιοχή ή Ζώνη Ελέγχου, έρχεται σε επικοινωνία
µε τον αρµόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτι-
λίας για την εξασφάλιση της σχετικής προς τούτο αδείας
και τη λήψη πληροφοριών και οδηγιών για την εντός αυ-
τής πτήση του.

ββ) Πριν από την αναχώρηση λαµβάνει τη σχετική προς
τούτο έγκριση από τον αρµόδιο φορέα παροχής υπηρε-
σιών αεροναυτιλίας της αντίστοιχης Τερµατικής Περιο-
χής ή Ζώνης Ελέγχου, καθώς και τις σχετικές πληροφο-
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ρίες για τη διαδροµή που θα πρέπει να ακολουθήσει.
γγ) Οι υπηρεσίες ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας του

αντίστοιχου αεροδροµίου είναι υπεύθυνες για την παρο-
χή πληροφοριών πτήσης µόνο σε σχέση µε την υπάρχου-
σα εντός της Τερµατικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου
γνωστής εναέριας κυκλοφορίας και όχι σε σχέση µε τα
πλωτά µέσα, τα οποία ενδεχοµένως επιχειρούν στην πε-
ριοχή του υδατοδροµίου.

Άρθρο 44

Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες

1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδα-
τος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
∆.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισµών Λιµένων.

2. Οι τηλεπικοινωνίες µεταξύ του κυβερνήτη του αερο-
σκάφους και της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρχής ή υ-
πηρεσίας πραγµατοποιούνται µέσω αµφίδροµης ραδιοτη-
λεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψη-
λές 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 α-
πόσταση µικρότερη των πεντακοσίων (500) µέτρων από
την περιοχή ελιγµών του υδατοδροµίου κατά τη διάρκεια
της αεροπορικής ηµέρας.

2. Στην περιοχή ελιγµών κάθε υδατοδροµίου απαγορεύ-
εται η κολύµβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριό-
τητα.

Άρθρο 46

Ασφάλιση

1. Ο υπεύθυνος λειτουργίας και εκµετάλλευσης αερο-
δροµίου επί υδάτινης επιφάνειας υποχρεούται να καλύ-
πτει µε ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισµένου φορέα που
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύ-
νους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των προστηθέ-
ντων του για βλάβες ή ζηµίες σε τρίτους από τη λειτουρ-
γία αυτού. Τα ελάχιστα επιµέρους και συνολικά ασφαλι-
στικά ποσά, καθώς και το εύρος των υποχρεωτικώς κα-
λυπτόµενων κινδύνων καθορίζονται στην άδεια λειτουρ-
γίας του υδατοδροµίου.

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 2912/2001 (Α΄ 94), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ε-
ξής:

«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 ∆ιερεύνησης Ναυτι-
κών Ατυχηµάτων και Συµβάντων (ΕΛ.Υ.∆.Ν.Α.) που συ-
στάθηκε µε το ν. 4033/2011 (Α΄264), το οποίο ορίζεται
µε απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Ναυτι-
λίας και Αιγαίου.»

Άρθρο 47

Τιµολόγια υπηρεσιών υδατοδροµίων

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου καθορίζει τα τι-
µολόγια των παρεχόµενων από αυτόν υπηρεσιών. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται τα κατώ-
τατα 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 από-
φαση, λαµβάνονται ιδίως υπόψη ο αριθµός των επιβα-
τών, το βάρος του µεταφερόµενου φορτίου και ταχυδρο-
µείου, καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά των αερο-
σκαφών.

Άρθρο 48

Τέλη λειτουργίας υδατοδροµίου

Για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από υδατοδρόµιο κα-
ταβάλλεται υπέρ του ∆ηµοσίου τέλος ίσο µε το πέντε
τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί
στο συγκεκριµένο δροµολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλε-
ται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλω-
σης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που κατα-
βλήθηκε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι υ-
πόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος α-
πόδοσής του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους, καθώς
και οι κυρώσεις εκπρόθεσµης, ανακριβούς ή µη αποδό-
σεως του τέλους.

Άρθρο 49

Πτυχία και άδειες

Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.1815/1988 (Α΄ 250), ό-
πως 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 ∆ικτύων 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 αντίστοι-
χες διαδικασίες εφοδιασµού των αεροσκαφών  µε καύσι-
µα, καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητή της Υ.Π.Α.
και µε την τήρηση  των κανονισµών πυρασφάλειας και α-
νεφοδιασµού 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’ α-
ριθ. ∆3/Γ/12041/2861/3.6.2011 Κανονισµός Ανεφοδια-
σµού αεροσκαφών µε καύσιµα σε αεροδρόµια της Υ.Π.Α.
(Β΄1109), µε µέριµνα και δαπάνες του φορέα λειτουρ-
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γίας του υδατοδροµίου, τηρουµένων των τελωνειακών
διατάξεων, των κανονισµών πυρασφάλειας και ανεφο-
διασµού αεροσκαφών της Υ.Π.Α. και των κανόνων προ-
στασίας του περιβάλλοντος και των σχετικών διατάξεων
των κανονισµών λιµένων.

Άρθρο 51

Επιθεωρήσεις υδατοδροµίων

1. Η Επιτροπή Υδατοδροµίων προβαίνει σε τακτικές
και έκτακτες επιθεωρήσεις των υδατοδροµίων προς δια-
πίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας και ασφά-
λειάς τους. Η ∆.Π.Σ.Α.Α.Α. καταρτίζει το µήνα ∆εκέµβριο
κάθε έτους το πρόγραµµα τακτικών επιθεωρήσεων για
την Επιτροπή Υδατοδροµίων, µε κριτήρια επιχειρησιακής
σκοπιµότητας και γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας
του δικτύου µεταφορών. Πέραν των επιθεωρήσεων που
διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδροµίων, η αρµόδια ∆ιεύθυν-
ση της Υ.Π.Α. διατηρεί αυτοτελώς το δικαίωµα άσκησης
δραστηριοτήτων παρακολούθησης συµµόρφωσης στις α-
παιτήσεις ασφαλείας από έκνοµες ενέργειες στο πλαί-
σιο των προβλεποµένων στο Εθνικό Πρόγραµµα Ποιοτι-
κού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

2. Ο φορέας της άδειας λειτουργίας του υδατοδροµί-
ου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία και διευκό-
λυνση στο έργο της Επιτροπής. Σε περίπτωση µη τήρη-
σης των ως άνω όρων, επιβάλλονται µε απόφαση της
∆.Π.Σ.Α.Α.Α. οι προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο κυ-
ρώσεις, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.

3. Ο φορέας της άδειας λειτουργίας, σε περίπτωση
παύσης της λειτουργίας υδατοδροµίου, ενηµερώνει
προηγουµένως εγγράφως τη ∆.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 Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου και η άδεια λειτουρ-
γίας του υδατοδροµίου σε λίµνη µπορεί να αναστέλλε-
ται, ύστερα από εισήγηση της Υ.Π.Α., µε µόνη την από-
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για χρονικό διάστηµα
είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών, στις ακόλουθες πε-
ριπτώσεις:

α) όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 36, 
β) όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 42,

πλην εκείνων που σχετίζονται µε θέµατα ασφαλείας, ο-
πότε στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας ανακα-
λείται άµεσα µε αντίστοιχη απόφαση.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και ε-
φόσον δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην α-
ναστολή, η άδεια λειτουργίας σε θαλάσσια περιοχή  α-
νακαλείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου και η άδεια λειτουρ-
γίας του υδατοδροµίου σε λίµνη ανακαλείται µε µόνη
την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

2. Η άδεια λειτουργίας του υδατοδροµίου σε θαλάσσια
περιοχή ανακαλείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και ∆ικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου και η άδεια
λειτουργίας του υδατοδροµίου σε λίµνη ανακαλείται µε
µόνη την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και
στην περίπτωση υποβολής σχετικής έγγραφης αίτησης
από τον αδειούχο προς τη ∆.Π.Σ.Α.Α.Α..

3. Σε κάθε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της ά-
δειας 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 υδατοδροµί-
ου και των από τις οικείες διατάξεις καθοριζόµενων θε-
µάτων Αερολιµενικού Ελέγχου, Ελέγχου Εναέριας Κυ-
κλοφορίας, Ασφάλειας Πτήσεων και Ασφάλειας Πολιτι-
κής Αεροπορίας, ∆ηµόσιας Ασφάλειας, Τελωνειακού και
∆ασµολογικού Ελέγχου και Εθνικής Άµυνας, καθώς και
κάθε µη σύννοµη ενέργεια του υδατοδροµίου επιφέρει
τις νόµιµες κυρώσεις και βαρύνει απευθείας και αποκλει-
στικά τον φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου ή τον αερο-
µεταφορέα ή τον χειριστή του αεροσκάφους  κατά περί-
πτωση παράβασης. Σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται,
ανεξαρτήτως τυχόν συντρέχουσας αστικής, ποινικής ή
διοικητικής ευθύνης, πρόστιµο υπέρ του ∆ηµοσίου από
πεντακόσια (500) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ, καθώς και προσωρινή ή οριστική αφαίρε-
ση της άδειας υδατοδροµίου, ανάλογα µε το είδος της
παράβασης και τις δυσµενείς συνέπειες που προκλήθη-
καν. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ηµερολο-
γιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιµα µπορεί να προσαυ-
ξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ανώτα-
του ποσού και η προσωρινή αφαίρεση της άδειας να κα-
θίσταται οριστική. Το πρόστιµο επιβάλλεται κατά περί-
πτωση µε απόφαση του ∆.Π.Σ.Α.Α.Α.. Τα όρια του προ-
στίµου µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κατόπιν εισή-
γησης της ∆.Π.Σ.Α.Α.Α..

Σε περιπτώσεις παραβίασης της νοµοθεσίας για την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επι-
βάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 55/1998, ό-
πως ισχύει.

Τα πρόστιµα επιβάλλονται σωρευτικά µε  άλλα πρόστι-
µα, 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 απαγορεύ-
σεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις καθοριζόµενες υπο-
χρεώσεις ή περιορισµούς δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα
από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες, υπό-
κεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα
∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου, όπως κυρώθηκε µε το
ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).
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Άρθρο 54

Υδάτινα πεδία

1. Επιτρέπεται η χρήση υδάτινων πεδίων υπό τις ακό-
λουθες προϋποθέσεις:

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 το-
πίου.

β) Το αεροσκάφος δεν προέρχεται ή κατευθύνεται α-
πευθείας εκτός ελληνικής επικράτειας.

γ) Η πτήση να εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπο-
ρικής 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 α-
ποπροσθαλάσσωσης του αεροσκάφους. Περαιτέρω, ο
κυβερνήτης του αεροσκάφους µε δική του ευθύνη και
µέριµνα ενηµερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις
αρµόδιες Υπηρεσίες για τις ιδιοµορφίες και τους κινδύ-
νους που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή,
συµµορφούµενος πλήρως µε τους κανονισµούς και τις
διατάξεις ασφαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτή-
σεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακοµιδές, πτήσεις
πυρόσβεσης ή απορρύπανσης και πτήσεις πολιτικής προ-
στασίας, η ενηµέρωση στην αρµόδια Λιµενική Αρχή δύ-
ναται να γίνει και µε βραχύτερη προθεσµία πρότερης ει-
δοποίησης.

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 συµµορφώνεται
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 ανθρώ-
πινο πληθυσµό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούµενα 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 τη-
ρώντας τις διατάξεις του ∆.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτω-
ση Κανονισµών Λιµένων.

η) Υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου κατάλληλη
υποδοµή ή πλωτό σκάφος για την ασφαλή επιβίβαση και
αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Ο κυβερνή-
της 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 υ-
δάτινο πεδίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη,
ήτοι προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη διάρ-
κεια της ίδιας αεροπορικής ηµέρας.

3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους  είναι υπεύθυνος
για τη λειτουργία του αεροσκάφους  σε όλες τις φάσεις
της πτήσης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ειδι-

κότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους  είναι υπεύθυ-
νος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδάτινου
πεδίου, υπολογίζοντας τη ∆ιαθέσιµη Απόσταση Προσθα-
λάσσωσης ή Αποθαλάσσωσης, τις θέσεις και το ύψος τυ-
χόν εµποδίων στο υδάτινο πεδίο, καθώς και στις γειτονι-
κές επιφάνειες, και να λαµβάνει κάθε πρόνοια για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, απο-
θαλάσσωσης και υδατοδρόµησης αεροσκαφών  σε υδά-
τινα πεδία, ο χειριστής και ο εκµεταλλευόµενος το αερο-
σκάφος είναι συνυπαίτιοι, κατά το λόγο και το βαθµό
των αρµοδιοτήτων τους:

α) για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου,

β) για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί σε πρόσωπα ή
πράγµατα,

γ) για παράβαση των όρων και περιορισµών σε θέµατα
Εναέριας Κυκλοφορίας και Ασφάλειας Πολιτικής Αερο-
πορίας, Ασφάλειας Πτήσεων, Τελωνειακού και ∆ασµολο-
γικού ελέγχου, ∆ηµόσιας Ασφάλειας, Εθνικής Άµυνας
και για κάθε άλλη µη σύννοµη χρησιµοποίηση του υδάτι-
νου 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 απα-
γορεύσει χρήση του υδατοδροµίου ή του υδάτινου πεδί-
ου σε περιπτώσεις όπου, λόγω ιδιαίτερων και απρόβλε-
πτων συνθηκών που έχουν προκύψει προσωρινώς, διαπι-
στώνεται κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα
επί ύδατος, για όσο διάστηµα διαρκούν οι συνθήκες αυ-
τές.

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 α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µπορούν να υ-
ποβάλουν στη ∆.Π.Σ.Α.Α.Α. αίτηση για µετατροπή της
προσωρινής άδειας σε άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου
αόριστης διάρκειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος. Η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου αόριστης διάρ-
κειας εκ µετατροπής χορηγείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μετα-
φορών και ∆ικτύων.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου
το υδατοδρόµιο λειτουργεί νόµιµα µε βάση την προσωρι-
νή άδεια λειτουργίας µέχρι την έκδοση της υπουργικής
απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

3. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση εντός
της ανωτέρω προθεσµίας ή απορριφθεί η σχετική αίτη-
ση, η προσωρινή άδεια λειτουργίας παύει να ισχύει µε το
πέρας της ηµεροµηνίας λήξης της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58

Ρυθµίσεις τοµέα τηλεπικοινωνιών

1α. Στο άρθρο 31 του ν. 4053/2012 προστίθεται παρά-
γραφος 10 ως εξής:

«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 Επι-
τροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ότι πληρού-
νται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις ένταξης στις διατά-
ξεις 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 συνοδών
έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση, δασι-
κές, δηµόσιες χορτολιβαδικές και αναδασωτέες εκτά-
σεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυµών, ύστερα από υπαγω-
γή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) ή
έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ), κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την αριθ.
15277/23.3.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄1077).»

γ. Οι εγκαταστάσεις δοµικών ή µηχανικών κατασκευ-
ών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, ποµποί,
αναµεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, οι
οποίες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4053/2012 λει-
τουργούσαν χωρίς άδεια επέµβασης σε δάσος/δασική
έκταση από τις δασικές αρχές ή άδεια του οικείου Γενι-
κού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και εµπί-
πτουν 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, κα-
τά περίπτωση, να υπαχθούν σε ΠΠ∆ ή να λάβουν ΑΕΠΟ,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησης και την αριθ. 15277/23.3.2012 υπουρ-
γική 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
προστασία της έκτασης και ανακαλούνται µε πράξη του
αρµόδιου οργάνου µετά την υπαγωγή σε ΠΠ∆ ή την έκ-
δοση ΑΕΠΟ. Για τις περιπτώσεις κεραιών που έχουν λά-
βει ΑΕΠΟ πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4014/2011 αλλά
δεν έχουν λάβει την προβλεπόµενη από την τότε ισχύ-
ουσα νοµοθεσία άδεια, αυτή δίνεται από τον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

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) α-
ντικαθίσταται 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 παρα-
γράφων 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 ενεργοποί-
ησή τους πραγµατοποιείται εντός της συντοµότερης δυ-
νατής προθεσµίας. Εν πάση περιπτώσει, η ενεργοποίηση
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 επιβο-
λής της υποχρέωσης, υπολογισµού της αποζηµίωσης, η
σχετική διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζε-
ται µε απόφαση της ΕΕΤΤ.»

«6. Με την επιφύλαξη της όποιας ελάχιστης διάρκειας
σύµβασης, η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει ότι οι όροι και οι διαδικα-
σίες καταγγελίας της σύµβασης δεν λειτουργούν απο-
τρεπτικά για την αλλαγή των παρόχων υπηρεσιών. Οι πά-
ροχοι δεν δύνανται να θέτουν οποιοδήποτε κώλυµα, ό-
πως 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 α-
πορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος περί ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών, καθώς και από τις διατάξεις του
ν. 4053/2012 (Α΄ 44), περί λειτουργίας της ταχυδροµικής
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) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το σύστηµα προσφοράς µελέτης και κατασκευής
εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις έργων που απαι-
τούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή µεθόδους που κα-
λύπτονται από εξειδικευµένες τεχνογνωσίες ή άλλα κα-
τοχυρωµένα δικαιώµατα ή στα έργα µε ιδιοµορφίες ως
προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρί-
νεται σκόπιµος ο συνδυασµός βελτίωσης ή ολοκλήρω-
σης ή αναθεώρησης υπάρχουσας µελέτης της υπηρε-
σίας µε την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσε-
ων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία
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εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του Τεχνι-
κού Συµβουλίου Τµήµατος Κατασκευών της Γ.Γ.∆.Ε., κα-
θορίζονται είδη τεχνικών έργων, που πληρούν γενικά τις
ανωτέρω προϋποθέσεις και επιτρέπεται να δηµοπρατού-
νται µε το σύστηµα µελέτης και κατασκευής. Για την ε-
φαρµογή του συστήµατος αυτού σε κάθε συγκεκριµένη
περίπτωση, απαιτείται προηγούµενη απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογηµένη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Τµήµα-
τος Κατασκευών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έρ-
γων (Γ.Γ.∆.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. ∆εν 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 ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε
το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισµέ-
νης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύ-
ψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των δια-
κοσίων πενήντα (250) ευρώ και µεγαλύτερο των πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δη-
µόσιο έσοδο.

Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Προϊσταµέ-
νης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφα-
σίζον διοικητικό όργανο.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και ∆ικτύων µπορεί να αναπροσαρµόζονται το πο-
σοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω πο-
σών.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 (Α΄116) α-
ντικαθίσταται 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 ο-
ποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει, ε-
πιπλέον 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 µο-
νάδας εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης. Για τις επό-
µενες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης, µισή (0,5)
εκατοστιαία µονάδα για κάθε µονάδα έκπτωσης. Τέλος,
για τις επόµενες µονάδες έκπτωσης, τρία τέταρτα (0,75)
µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης έως ότου
συµπληρωθεί συνολικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης
είκοσι δύο τοις εκατό (22,00%) του προϋπολογισµού της
υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
µών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να επανακαθορίζο-
νται 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 ποσο-
στό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως
τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συµπλη-
ρωµατικών συµβάσεων, αµέσως µετά την έγκριση του
Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της
εγγύησης της παραγράφου 1 επιστρέφεται χωρίς καθυ-
στέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογα-
ριασµού του έργου.»

Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει
όλες τις συµβάσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Πρω-
τόκολλο 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 δικαιώµατα
του αναδόχου από τη σύµβαση αποσβέννυνται και οποι-
αδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν
ασκηθούν, µε σχετική αίτησή του προς τη διευθύνουσα
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, προ-
στίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Η Ε∆ΕΛ 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 ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
και του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται, σύµφωνα
µε το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανι-
σµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) περιό-
δου 2004−2009 και του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού
ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, τα θέµατα που αφορούν στον
προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση,
τον έλεγχο και την υλοποίηση δράσεων/πράξεων και
προγραµµατικών ενοτήτων (programme areas), αντίστοι-
χα, που συγχρηµατοδοτούνται από τις χώρες ΕΖΕΣ του
ΕΟΧ και υλοποιούνται σε επίπεδο Φορέα Υλοποίησης
και ∆ιαχειριστή Προγράµµατος (Programme Operator) εί-
τε από φορείς της ηµεδαπής είτε από φορείς της ηµεδα-
πής και της αλλοδαπής, δυνάµει συµφωνιών συνεργα-
σίας.»

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-
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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. Η
εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται µέσα σε προθεσµία δεκα-
πέντε (15) ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου από-
φασης στην Αρχή, συνοδευόµενου από όλα τα στοιχεία
στα οποία θεµελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, µε µέριµνα της α-
ναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως
άνω προθεσµίας τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη της Αρ-
χής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πο-
λυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύµβασης, η Αρχή δύ-
ναται µε απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στην αιτού-
σα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως άνω
προθεσµία για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Οι απο-
φάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυ-
γή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθε-
ση των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
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 ∆η-
µοσίων Συµβάσεων για παροχή σύµφωνης γνώµης, σύµ-
φωνα 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 ε-
ξής:

«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 εκλεί-
ψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέ-
σουν 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) ε-
φαρµόζεται αναλόγως για τον Πρόεδρο, τα µέλη της Αρ-
χής που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
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 ε-
ξής:

«Ο προϋπολογισµός της Αρχής προσαρτάται στο Γενι-
κό Προϋπολογισµό του Κράτους. Τα θέµατα οικονοµικής
διαχείρισης ρυθµίζονται µε τον ειδικό κανονισµό οικονο-
µικής διαχείρισης που καταρτίζεται από την Αρχή και ε-
γκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρό-
ταση 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 προ-
ϋπολογισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Από την
έκδοσή του και µέχρι το τέλος του 2013 η Αρχή θα υπο-
στηρίζεται από τις οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων.

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 ∆ικτύων.

Η Αρχή για την ένταξή της στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων (Π.∆.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 ∆ικτύων.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο, ύ-
ψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακο-
σίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης
χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρ-
ξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η ο-
ποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φό-
ρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπλη-
ρωµατικής σύµβασης. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν πλή-
ρως το κόστος λειτουργίας της Αρχής.

Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέ-
τουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής
και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η δια-
χείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε ό-
σα ορίζονται στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχεί-
ρισης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα
από εισήγηση της Αρχής, µπορούν να ρυθµίζονται θέµα-
τα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κρά-
τησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της κρά-
τησης. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά τον ανωτέρω
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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 Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων.

Αν από την οικονοµική διαχείριση της Αρχής στο τέ-
λος κάθε οικονοµικού έτους προκύπτει θετικό Καθαρό Α-
ποτέλεσµα Χρήσης, ποσοστό του οικονοµικού αυτού α-
ποτελέσµατος έως ογδόντα τοις εκατό (80%) διατίθεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. 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 α-
πόσπαση αντίστοιχου προσωπικού ίδιας χρονικής διάρ-
κειας ή µετάταξη από τους φορείς της παρ. 6 του άρ-
θρου 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 παρέκ-
κλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε µό-
νη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, χωρίς να α-
παιτείται 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 θέ-
σεις ειδικού επιστηµονικού  και διοικητικού προσωπικού
λαµβάνει 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 Αρ-
χής, 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 ∆ιευθυντής θα πρέπει να διαθέτει πενταετή
τουλάχιστον εµπειρία σε γνωστικό αντικείµενο συναφές
µε το αντικείµενο της Αρχής και διοικητική εµπειρία στο
∆ηµόσιο 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 Φοροτε-
χνικού – Λειτουργία Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών
(ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄154) αντικαθίσταται ως α-
κολούθως:

«β. από τους πτυχιούχους του Τµήµατος Λογιστικής
και των Τµηµάτων οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής
∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτι-
κών 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 ∆ιαφήµισης, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών
Επιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, Χρη-
µατοοικονοµικής και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµι-
κής και Ασφαλιστικής της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονο-
µίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Τ.Ε.Ι.)» τίθεται η φράση «των Τµηµάτων Οικονοµικής
κατεύθυνσης της Σχολής ∆ιοίκησης 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 ∆ιαφήµισης, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών
Επιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, Χρη-
µατοοικονοµικής και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµι-
κής και Ασφαλιστικής της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονο-
µίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Τ.Ε.Ι.)» τίθεται η φράση «των Τµηµάτων Οικονοµικής
κατεύθυνσης της Σχολής ∆ιοίκησης 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
∆ΗΜΟΣΙΟΥ» (ΕΤ.Α.∆.) αποτελεί φορέα διοίκησης και εκ-
µετάλλευσης λιµένα, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρ-
θρου 1 του ν. 2971/2001 (Α΄285). Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 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), ό-
πως 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 αργότερο
εντός δεκατεσσάρων (14) µηνών από την έκδοση της α-
πόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων περί καθορι-
σµού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας
τους, της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του παρόντος
νόµου. Μετά την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού δια-
στήµατος τα δηµόσια ΚΤΕΟ απαγορεύεται να διενεργούν
τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν ∆ελτία Τεχνικού Ε-
λέγχου 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 Εισοδήµα-
τος» (Α΄151), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση
θθ΄ ως ακολούθως:

«θθ. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, καθώς και οι
δηµόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας
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διενεργούν το σύνολο των αποσβέσεων επί του εξοπλι-
σµού, των οργάνων και των λοιπών παγίων στοιχείων,
που αποκτώνται και χρησιµοποιούνται για την επιδίωξη
εκπλήρωσης του σκοπού τους, µε τη σταθερή µέθοδο α-
πόσβεσης και εντός τριών ετών από την απόκτησή τους ή
εφόσον αποκτώνται για την υλοποίηση χρηµατοδοτούµε-
νου από δηµόσιους ή κοινοτικούς πόρους ερευνητικού
έργου συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας αποσβένονται
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου και
µέχρι τη λήξη αυτού.»

Άρθρο 66

Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης

Περιφερειακών Αεροδροµίων - ΑΕ∆ιΠΑ

Στο ν. 3913/2011 προστίθεται άρθρο 22Α µε τίτλο
«Ρυθµίσεις για την «Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Περι-
φερειακών Αεροδροµίων - ΑΕ∆ιΠΑ» ως εξής:

«1. Συστήνεται Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αερο-
δροµίων (Α.Ε.∆.Α) µε την επωνυµία «Ανώνυµη Εταιρεία
∆ιαχείρισης Περιφερειακών Αεροδροµίων» και το διακρι-
τικό τίτλο «ΑΕ∆ιΠΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»). Στις διε-
θνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας α-
ποδίδεται ως «Regional Airport Management S.A.».

2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Ελληνικού και
η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη. Η ε-
ταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, συµπλη-
ρωµατικώς δε από τις διατάξεις του προηγούµενου άρ-
θρου 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 επεν-
δυτή κατά τις διαδικασίες, αξιοποίησης που διενεργού-
νται από το ΤΑΙΠΕ∆,

β) τα δηµοτικά αεροδρόµια, εφόσον οι δήµοι αδυνα-
τούν να καλύψουν εξ ιδίων πόρων και στελεχιακού δυνα-
µικού τους τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας
τους.

4. Τα δικαιώµατα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείρι-
ση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκ-
µετάλλευση των αεροδροµίων της παραγράφου 3, κα-
θώς 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 περιπτώσεις α΄ και β΄.

Η παραχώρηση χωρεί µετά την έκδοση διαπιστωτικής
πράξης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τη συνδροµή
των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3
περιπτώσεις α΄ και β΄. Στη διαπιστωτική πράξη περιγρά-
φονται οι ανωτέρω χώροι εµπορικών και άλλων χρήσε-
ων, καθώς και τα κινητά και ακίνητα που είναι απαραίτη-
τα για τη λειτουργία του αεροδροµίου και τα οποία πα-
ραχωρούνται 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 ∆ηµόσιο, διαιρείται δε σε πενήντα χιλιάδες
(50.000) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εκά-
στης εκατό (100) ευρώ κατά τα οριζόµενα στο Καταστα-

τικό της και καταβάλλεται το αργότερο µέχρι τις
31.12.2013.

Τα δικαιώµατα του µετόχου στη Γενική Συνέλευση α-
σκούνται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

6. Μετά την έναρξη της λειτουργίας της, η Εταιρεία
χρηµατοδοτείται προκειµένου να καλύπτει τα λειτουργι-
κά κόστη της από:

α) την επιβολή τελών στους χρήστες των αεροδρο-
µίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος,

β) τα έσοδα από την εµπορική εκµετάλλευση των ε-
γκαταστάσεών της σύµφωνα µε το επιχειρησιακό σχέδιο
(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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται
από πέντε (5) µέλη. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ορίζεται τριετής, κατά τις ειδικότερες διατά-
ξεις που θα περιληφθούν στο Καταστατικό της ιδρυόµε-
νης εταιρείας. Κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της
ΑΕ∆ιΠΑ ορίζονται τα µέλη του πρώτου ∆ιοικητικού της
Συµβουλίου, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων.

8. Η Εταιρεία φέρει την παρακάτω βασική οργανωτική
δοµή:

α) Ανώτατο όργανο διοίκησης και εκπροσώπησης της
Εταιρείας είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Για την εκπλή-
ρωση του σκοπού της Εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο ενεργεί καταρχήν συλλογικά κατά τα οριζόµενα στη
νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών και δύναται να εκ-
χωρεί διακριτές εξουσίες του στον Πρόεδρο και ∆ιευθύ-
νοντα 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 α-
πευθείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο,

ββ) Γραµµατεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
βγ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρεί-

ας, ο οποίος διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε-
τά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Προτείνει
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση τον Κανονισµό
Λειτουργίας της Εταιρείας και διορίζει τα µέλη διοίκη-
σης της Εταιρείας σε θέσεις ευθύνης. Στον Πρόεδρο και
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο υπάγονται οι εξής διοικητικές
µονάδες:

∆ιεύθυνση Λειτουργιών
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδοµών
∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοίκησης
Τµήµα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ
Τµήµα Νοµικών Υποθέσεων
Τµήµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης.
βδ) ∆ιευθυντής Λειτουργιών, ο οποίος ορίζεται από το

∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόταση του ∆ιευθύνο-
ντος Συµβούλου και προΐσταται της ∆ιεύθυνσης Λει-
τουργιών, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα:

Τµήµα ∆ιοίκησης αεροδροµίων
Τµήµα Πληροφορικής
Τµήµα Προστασίας από Έκνοµες Ενέργειες
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Τµήµα Αεροπορικών Υπηρεσιών Προτύπων και Ασφά-
λειας (Safety)

Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου, Προστασίας Περιβάλλο-
ντος και τοπικών Κοινωνιών.

βε) ∆ιευθυντής Ανάπτυξης και Υποδοµών, ο οποίος ο-
ρίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόταση
του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και προΐσταται της ∆ιεύ-
θυνσης Ανάπτυξης και Υποδοµών, η οποία απαρτίζεται α-
πό τα εξής τµήµατα:

Τµήµα Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων αεροδροµίου
Τµήµα Τεχνικών Έργων
Τµήµα Τεχνικής Συντήρησης και Επισκευών.
βστ) ∆ιευθυντής Οικονοµικών και ∆ιοίκησης, ο οποίος

ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόταση
του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και προΐσταται της ∆ιεύ-
θυνσης Οικονοµικών και ∆ιοίκησης, η οποία απαρτίζεται
από τα εξής τµήµατα:

Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Οικονοµικού και Εφοδιασµού.
γ) Κάθε αερολιµένας, η διαχείριση του οποίου παρα-

χωρείται στην Εταιρεία, έχει την ακόλουθη διοικητική
διάρθρωση:

γα) ∆ιευθυντής Αερολιµένα
γβ) Γραφείο ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υ-

ποστήριξης
γγ) Γραφείο Αεροπορικών Υπηρεσιών, Ασφάλειας

(Safety) και Προστασίας από έκνοµες ενέργειες (Securi-
ty)

γδ) Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και επαφής
µε τον Πολίτη.

9. Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπι-
κό µπορεί να γίνει και µε µεταφορά και ένταξη ή από-
σπαση προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του ∆η-
µοσίου, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε
Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων α-
νήκει κατά πλειοψηφία στο ∆ηµόσιο άµεσα ή έµµεσα, µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του κα-
τά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Ο χρόνος κατά τον
οποίο η Εταιρεία επιτρέπεται να λειτουργεί µε αποσπα-
σµένο προσωπικό παρατείνεται έως το πέρας της περιό-
δου 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 διαδικα-
σίας αξιοποίησης των αεροδροµίων της χώρας από το
Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού ∆η-
µοσίου (ΤΑΙΠΕ∆).

11. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΕ∆ιΠΑ υποχρεούται
εντός διαστήµατος δύο (2) µηνών από τη συγκρότησή
του σε σώµα:

α) Να καταρτίσει τον Κανονισµό Λειτουργίας της Εται-
ρείας, στον οποίο µεταξύ άλλων θα εξειδικεύονται τα ε-
ξής:

αα. Το οργανόγραµµα της Εταιρείας και οι θέσεις ευ-
θύνης, 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 αξιο-
λόγηση και έγκριση.

γ) Να συντάξει Κανονισµό Προµηθειών, Μελετών, Έρ-
γων και Υπηρεσιών. Το Καταστατικό της Εταιρείας, συ-
µπεριλαµβανοµένων των διατάξεών του, οι οποίες ρυθ-
µίζονται κατά περιεχόµενο από τις διατάξεις του παρό-
ντος, 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 τη σύ-
ναψη συµβολαίου παραχώρησης της διοίκησης και δια-
χείρισης (management contract).

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και ∆ικτύων ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε το ύ-
ψος, τη διαδικασία και τον υπόχρεο καταβολής (αποκρα-
τικοποιηµένα 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 υποχρε-
ωµένη να δηµιουργήσει και να διατηρεί διακριτό λογα-
ριασµό για τα ανωτέρω έσοδα, τα οποία θα αποδίδονται
για τη χρηµατοδότηση της Εταιρείας.»

Άρθρο 67

Οργανωτικές αλλαγές

στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

1. Η ∆ιεύθυνση Αερολιµένων του άρθρου 7 του
π.δ. 56/1989 (Α΄28) διασπάται σε δύο ∆ιευθύνσεις ως ε-
ξής:

α) Κανονιστική ∆ιεύθυνση Αεροδροµίων, αρµόδια για
τη σύνταξη και προώθηση πρωτογενούς νοµοθεσίας για
τα αεροδρόµια, κανονισµούς λειτουργίας, κατευθυντή-
ριο υλικό και λοιπά µε σκοπό τη διασφάλιση της ασφα-
λούς λειτουργίας των ελληνικών αεροδροµίων, αξιοποι-
ηµένων και µη.

Η διάρθρωση της Κανονιστικής ∆ιεύθυνσης 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 Εσωτε-
ρικού Ελέγχου

ii. Τµήµα Αδειοδότησης και Πιστοποίησης Αεροδρο-
µίων

iii. Τµήµα Αδειοδότησης και Εποπτείας Πεδίων Προ-
σγείωσης και Ελικοδροµίων και υδατοδροµίων
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iv Τµήµα Χαρτών και Εµποδίων
ν. Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης και ∆ιεθνών Σχέσεων.
2. Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του άρθρου 11

και η ∆ιεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσε-
ων του άρθρου 12 του π.δ. 56/1989 συγχωνεύονται σε
νέα ∆ιεύθυνση µε την ονοµασία ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υ-
πηρεσιών.

3. Η ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης του άρθρου 15α  και το
Τµήµα Επιθεωρήσεων Μονάδων ΥΠΑ της περίπτωσης α΄
της παρ. 1 του άρθρου 15α  του π.δ. 56/1989 καταργού-
νται. Τα Τµήµατα Ελέγχου Εσόδων ΥΠΑ και Ελέγχου Ε-
ξόδων ΥΠΑ των περιπτώσεων β΄ και γ΄ του άρθρου 15α
του π.δ. 56/1989 µεταφέρονται ως σύνολο αρµοδιοτή-
των, θέσεων και προσωπικού στη ∆ιεύθυνση Οικονοµι-
κού και Εφοδιασµού ΥΠΑ του άρθρου 15 του π.δ.
56/1989.

4. Η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης του άρθρου 15γ του
π.δ. 56/1989 συγχωνεύεται στη Σχολή Πολιτικής Αερο-
πορίας του άρθρου 20 του π.δ. 56/1989, στην οποία ε-
ντάσσονται τα Τµήµατα «Εισαγωγικής Εκπαίδευσης» και
«Επιµόρφωσης», το οποίο µετονοµάζεται σε «Τµήµα
∆ιαρκούς Επιµόρφωσης».

5. Η ∆ιεύθυνση Συντονισµού του ∆ιεθνούς Κρατικού
Αερολιµένα Αθηνών του άρθρου 29 του π.δ. 56/1989 και
τα Τµήµατά της καταργούνται.

6. Η Αερολιµενική ∆ιεύθυνση του ∆ιεθνούς Κρατικού
Αερολιµένα Αθηνών του άρθρου 30 του π.δ. 56/1989 και
τα Τµήµατά της καταργούνται. Στο ∆ιεθνή 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 ∆ιεύθυνσης στην οποία µε-
ταφέρονται oι θέσεις και το προσωπικό της καταργηθεί-
σας µε το ανωτέρω εδάφιο υπηρεσιακής µονάδας.

7. Η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικών του ∆ιεθνούς Κρατικού
Αερολιµένα Αθηνών του άρθρου 33 του π.δ. 56/1989 και
τα Τµήµατά της καταργούνται.

8. Η ∆ιεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης του ∆ιεθνούς
Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών του άρθρου 34 του
π.δ. 56/1989 µεταφέρεται στην Κεντρική Υπηρεσία της
ΥΠΑ.

9. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού του ∆ιε-
θνούς Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών του άρθρου 35 του
π.δ. 56/1989 και τα Τµήµατά της καταργούνται.

10. Το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων του ∆ιεθνούς Κρατι-
κού Αερολιµένα Αθηνών του άρθρου 36 του π.δ. 56/1989
καταργείται.

11. Το Τµήµα Ασφάλειας Αερολιµένα του ∆ιεθνούς
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 ∆ιεθνούς
Αερολιµένα Αθηνών καταργείται.

14. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων τροποποιείται
το π.δ. 56/1989 (Α΄28) σε εφαρµογή του παρόντος νό-
µου, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των αναφερόµενων
στις ανωτέρω παραγράφους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων,
η διάρθρωση και στελέχωσή τους, καθώς και κάθε άλλο
θέµα για τη λειτουργία τους, και κωδικοποιείται ο Οργα-
νισµός 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 ∆ιεύθυνση Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α., που
έχει συσταθεί µε το άρθρο µόνο του π.δ. 19/1992 (Α΄ 4),
µετονοµάζεται σε Γενική ∆ιεύθυνση Φορέα Παροχής Υ-
πηρεσιών 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 παράγρα-
φος 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 α-
σφαλείας του Φορέα. Ο Προϊστάµενος Βάρδιας φέρει
την ευθύνη και αποφασίζει αποκλειστικά, εφόσον υπάρ-
ξει τέτοια ανάγκη, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.
Η ιδιότητα του «Προϊσταµένου Βάρδιας» δεν συνεπάγε-
ται 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.∆.Α. στις οποίες συµµε-
τέχουν τρίτοι επενδυτές ή να παραχωρούνται απευθείας
σε επενδυτές µέσω συµβάσεων παραχώρησης τα δικαι-
ώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, όπως ιδίως
δικαιώµατα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λει-
τουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκµετάλ-
λευση ενός ή περισσότερων κρατικών αεροδροµίων, των
οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει
στην Υ.Π.Α., καθώς και των περιγραφόµενων στην ανω-
τέρω απόφαση χώρων εµπορικών και άλλων χρήσεων
που βρίσκονται µέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρό-
µια».

4. Στο άρθρο 22 του ν. 3913/2011 προστίθεται παρά-
γραφος 8Α ως εξής:

«8Α. Κατά τη διαδικασία για την αξιοποίηση υφιστάµε-
νων κρατικών αεροδροµίων µέσω συµβάσεων παραχώ-
ρησης σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των προηγούµενων πα-
ραγράφων δεν εφαρµόζεται το π.δ. 158/2002 (Α΄137).
Τα σχετικά ζητήµατα, συµπεριλαµβανοµένης και της δυ-
νατότητας αποκλεισµού υποψήφιων επενδυτών για λό-
γους 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 αξιοποιηθούν
διά συµβάσεων παραχώρησης έως την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αυτής και σε όσα υπαχθούν στην εταιρεία
του άρθρου 22Α του παρόντος έως την έναρξη λειτουρ-
γίας της. Των υπηρεσιών αυτών της Υ.Π.Α. προΐσταται Υ-
ποδιοικητής της Υ.Π.Α., αρµόδιος για τη λειτουργία των
αεροδροµίων, για όσο χρόνο οι υπηρεσίες αυτές παρέ-
χονται κατά τα ανωτέρω.»

6. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του
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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, κατα-
βάλλονται τα αντίστοιχα µερίσµατα της ειδικότητας που
κατείχαν χωρίς άλλη προϋπόθεση.»

7. Όπου στο ν. 3913/2011 αναφέρονται οι φράσεις
«περιοχή πληροφοριών πτήσεων Αθηνών», «FIR Αθη-
νών», «Ελληνικός Εναέριος Χώρος (FIR)», αντικαθίστα-
νται 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 συµβάσε-
ων

δ. Τµήµα ελέγχου εφαρµογής επιβαρύνσεων
ε. Τµήµα ελέγχου σωστής και έγκαιρης καταβολής ε-

σόδων.»
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 συµβάσε-

ων
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 α-
ποκρατικοποιηµένα 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 ε-
σόδων

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 α-
πόδοσης 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 ∆ιεύθυνση Οικονοµικού και
Εφοδιασµού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και α-
φού συµπεριληφθεί στον συνολικό προϋπολογισµό της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ελέγχεται και εγκρί-
νεται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων και υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Οικο-
νοµικών. Η διαχείριση του προϋπολογισµού της Αρχής
πραγµατοποιείται από την Αρχή µετά από έγκριση του
∆ιοικητή 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 Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων. Ως προς το υπηρεσιακό και πειθαρχικό του καθε-

στώς, και καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που υπηρετεί
στην Αρχή, υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό
Συµβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.»

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 κίνη-
σης.

13. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα ανωτέρω εδάφια ισχύουν αναλόγως και στην πε-
ρίπτωση µεταβίβασης στο Ταµείο του δικαιώµατος παρα-
χώρησης χρήσης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης περι-
ουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου.»

Άρθρο 69

Στο v. 4030/2011 «Νέος τρόπος Έκδοσης Αδειών ∆ό-
µησης, 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 ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριακών Κανονισµών
(∆.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης
του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περι-
βάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής ή του αρµόδιου Υπουργού ανα-
φορικά 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 α-
πό το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) κατό-
πιν παραποµπής του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και
Αστικού Περιβάλλοντος ή του αρµόδιου Υπουργού.

3. Εγκρίσεις και γνωµοδοτήσεις υπηρεσιών της διοίκη-
σης οι οποίες χορηγήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη στα
πλαίσια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την έκδοση
υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση των διατά-
ξεων των νόµων 1650/1986 και 4014/2011 υποβάλλονται
και λαµβάνονται υπόψη ως δικαιολογητικά κατ’ εφαρµο-
γή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 3 του παρόντος
και δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοσή τους για την χορή-
γηση 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 στοιχεί-
ων και τις απαιτούµενες εγκρίσεις για την εφαρµογή του
παρόντος.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται οι περιπτώσεις
έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σηµα-
σίας ή/και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς
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τους όρους δόµησης οι οποίες υπάγονται στην παράγρα-
φο 1 και την παράγραφο 2 του παρόντος χωρίς να απαι-
τείται σχετική διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµα-
τέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-
γής ή του αρµόδιου Υπουργού.

6. Για την υποβοήθηση του έργου της ∆ιεύθυνση Οικο-
δοµικών και Κτιριακών Κανονισµών (∆.Ο.Κ.Κ.) του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής επιτρέπεται η απόσπαση σε αυτήν προσωπικού
από το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου που την πλειοψηφία των µετοχών κατέχει
το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή η διοίκησή τους διορίζεται από
αυτό. Η απόσπαση πραγµατοποιείται χωρίς γνώµη Υπη-
ρεσιακού Συµβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση
όλων των κειµένων διατάξεων, µε απόφαση του Υπουρ-
γού 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 δυ-
νατότητα παράτασης για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Η µι-
σθοδοσία 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. ∆ιορθώσεις 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 πε-
ριπτώσεις που το περιεχόµενο των εκδοθεισών πράξεων
δεν αντιστοιχεί ακριβώς µε αυτό που έχει δηµοσιευτεί
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ιδιαίτερα όταν οι α-
ποστελλόµενες προς δηµοσίευση περιλήψεις των ως ά-
νω πράξεων, εκ παραδροµής της υπηρεσίας, δεν αντι-
στοιχούν 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 ∆ικτύων.

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 άρ-
θρου 6 του ν. 2730/1999 (Α΄130), όπως ισχύουν κάθε φο-
ρά, εφαρµόζονται αναλόγως και στις αιτήσεις ακυρώσε-
ως και ασφαλιστικών µέτρων και τις αιτήσεις αναστολής
εκτέλεσης κατά πράξεων οι οποίες αφορούν δηµόσια
έργα, προµήθειες και υπηρεσίες, που συγχρηµατοδοτού-
νται από τα ∆ιαρθρωτικά 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 δέ-
κα 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 αρµό-
διου Τµήµατος, σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγµατα
ή το νόµο, από αυτόν που έχει σπουδαίο έννοµο συµφέ-
ρον προς τούτο, ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρα-
τείας, χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, µέσα σε δεκα-
πέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξης του Κλι-
µακίου 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 παρό-
ντος 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, Ενέρ-
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από αίτηµα του καθ'
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ύλην αρµόδιου Υπουργού, δύνανται να χαρακτηρίζονται
έργα και δραστηριότητες ως έργα εθνικής σηµασίας, ι-
δίως εάν πρόκειται για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από
∆ιαρθρωτικά Ταµεία και ευρωπαϊκά προγράµµατα, για
έργα που απαιτούνται για την επείγουσα συµµόρφωση
µε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, για έργα
που αφορούν λόγους δηµόσιας υγείας. Για τα έργα αυτά
η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στη διαδικα-
σία έκδοσης ΑΕΠΟ εισάγοντάς τα απευθείας στο Κε-
ντρικό 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 ∆ιοίκησης
ή, κατά περίπτωση, ο αρµόδιος εκ του σκοπού της απαλ-
λοτρίωσης Υπουργός υποχρεούται, πριν την κατά το άρ-
θρο 1 κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ
του ∆ηµοσίου, να προβαίνει σε δηµόσια πρόσκληση
προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειµένου να προσκο-
µίσουν εντός προθεσµίας που ορίζεται στην πρόσκληση
και δεν είναι κατώτερη του ενός (1) µηνός από τη δηµο-
σίευση νόµιµους τίτλους ιδιοκτησίας στον αρµόδιο εκ
του σκοπού της απαλλοτρίωσης φορέα για την απευθεί-
ας εξαγορά αυτών. Το τίµηµα της εξαγοράς καθορίζεται,
κατ’ ανώτατο όριο ή από την εκτιµητική Επιτροπή του
άρθρου 15 ή από ανεξάρτητο πιστοποιηµένο εκτιµητή.
Για τη γνωστοποίηση της δηµόσιας πρόσκλησης εφαρ-
µόζεται αναλογικά η προβλεπόµενη από την παράγραφο
5 του άρθρου 3 διαδικασία για την ανακοίνωση. Κατά τη
σύναψη της σχετικής σύµβασης το ∆ηµόσιο εκπροσω-
πείται από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοί-
κησης, ή κατά περίπτωση, από τον αρµόδιο Υπουργό ή α-
πό τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, οι οποίοι δύνανται να ε-
ξουσιοδοτήσουν εγγράφως για την υπογραφή αυτής πά-
ρεδρο ή δικαστικό αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ.. Η εξαγορά
δύναται να γίνει και µετά την κήρυξη της απαλλοτρίω-
σης, πάντως, όµως, µέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφα-
ση του προσωρινού καθορισµού της αποζηµίωσης. Αντί-
γραφο της συναπτόµενης σύµβασης, µαζί µε το διάγραµ-
µα στο οποίο εικονίζεται το ακίνητο που περιέρχεται στο
∆ηµόσιο, αποστέλλεται στην αρµόδια αρχή για να κατα-
γραφεί ως δηµόσιο κτήµα. Η δηµόσια πρόσκληση για την
εξαγορά αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο της διαδικασίας
πριν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και συνιστά ου-
σιώδη τύπο αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
µών, Μεταφορών και ∆ικτύων που εκδίδεται εντός έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, δύνα-
νται να καθορίζονται ειδικότερες λεπτοµέρειες εφαρµο-
γής 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, ύστερα
από έλεγχο και εφαρµογή των τίτλων ιδιοκτησίας, εκτός
των περιπτώσεων όπου έχουν οριστικοποιηθεί οι κτηµα-

τολογικές εγγραφές».
Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται στις πε-

ριπτώσεις που δεν έχει ανατεθεί η σύνταξη του κτηµατο-
λογικού πίνακα και διαγράµµατος κατά τη δηµοσίευση
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 ακινή-
των σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρ-
θρου 15 του παρόντος,

ε) έκθεση της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας και της
∆ασικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης ή µη δικαιωµάτων του
∆ηµοσίου στην απαλλοτριούµενη έκταση.

Στις περιπτώσεις δ΄και ε΄ οι εκθέσεις συντάσσονται ε-
ντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή του σχετικού
αιτήµατος µε όλα τα απαιτούµενα για την απόδειξη του
δικαιώµατος της ιδιοκτησίας έγγραφα και διαγράµµατα.»

Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται και στις
περιπτώσεις που δεν έχει εγκριθεί ο οικείος κτηµατολο-
γικός 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:

«Εάν υπόχρεο για την καταβολή της αποζηµίωσης εί-
ναι το ∆ηµόσιο, η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελεί-
ται 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 πα-
ρακατατεθεί η αποζηµίωση των ακινήτων κατά τη δηµο-
σίευση 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 ∆ηµόσιο ή αφορά έργα που συγχρηµατοδοτούνται α-
πό τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και άλλα προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποβολή των εγκατεστηµένων
στα ακίνητα διατάσσεται οριστικά και τελεσίδικα µε την
απόφαση καθορισµού της προσωρινής αποζηµίωσης, υ-
πό τον όρο της προηγούµενης συντέλεσής της, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 7. Για την εφαρµογή της διάταξης
των προηγούµενων εδαφίων υποβάλλεται σχετικό αίτη-
µα από το ∆ηµόσιο ή τον υπόχρεο προς αποζηµίωση, 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 αποζηµίωσης
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 ακινήτου
και του ύψους της τυχόν οφειλόµενης κατά την παρά-
γραφο 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 αξίας
του ακινήτου τόσο από την προκύπτουσα κατά το αντι-
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κειµενικό σύστηµα αξία του όσο και από την προκύπτου-
σα από την έκθεση της εκτιµητικής επιτροπής της παρα-
γράφου 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 συ-
ζητηθεί η αίτηση καθορισµού προσωρινής ή οριστικής α-
ποζηµίωσης.

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 ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
και άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέ-
ραν της εκτίµησης της Επιτροπής της παραγράφου 1, ο
υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή ο υπόχρεος προς αποζηµίω-
ση ζητάει τη σύνταξη έκθεσης εκτίµησης των απαλλοτρι-
ούµενων της παραγράφου 6 από ανεξάρτητο και πιστο-
ποιηµένο Εκτιµητή. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις της παραγράφου 6.»

Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται και στις
κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει συ-
ζητηθεί η αίτηση καθορισµού οριστικής αποζηµίωσης.

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 απο-
δέχθηκαν την απόφαση αυτή ή πέρασε άπρακτη η προ-
θεσµία 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 αποζη-
µίωση είναι το µονοµελές εφετείο, στην περιφέρεια του
οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούµενη έκταση ή το µεγα-
λύτερο µέρος αυτής.

2. Το µονοµελές εφετείο αποφαίνεται ύστερα από αί-
τηση κάθε ενδιαφεροµένου, που κατατίθεται στον γραµ-
µατέα 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 α-
πό τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία ή και άλλα προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι προθεσµίες του παρόντος άρ-
θρου τηρούνται απαρεγκλίτως, οι δε σχετικές υποθέσεις
προσδιορίζονται και δικάζονται καθ’ υπέρβαση του ορι-
σµένου αριθµού υποθέσεων κατά δικάσιµο, που τυχόν έ-
χει αποφασισθεί από τις Ολοµέλειες των ∆ικαστηρίων.»

Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρµόζεται και στις
κηρυχθείσες απαλλοτριώσεις για τις οποίες δεν έχει
προσδιορισθεί η αίτηση καθορισµού οριστικής αποζηµίω-
σης 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 ζη-
τήσει τον οριστικό προσδιορισµό αυτής. Εάν κάποιος α-
πό τους ενδιαφεροµένους είναι κάτοικος αλλοδαπής ή
άγνωστης διαµονής, η προθεσµία για την άσκηση της αί-
τησης οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης είναι
για όλους τους ενδιαφεροµένους εξήντα ηµέρες. Εάν η
προαναφερόµενη απόφαση δεν επεδόθη, η προθεσµία
για την άσκηση της αίτησης περί οριστικού προσδιορι-
σµού της αποζηµίωσης είναι σε κάθε περίπτωση έξι µή-
νες 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 κα-
τατεθεί 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 προ-
σωρινό προσδιορισµό αυτής ή δεν έχει εκδοθεί απόφαση
που να την προσδιορίζει προσωρινώς.

3. Μέχρι την πρώτη συζήτηση της αίτησης περί οριστι-
κού προσδιορισµού της αποζηµίωσης, κάθε άλλος ενδια-
φερόµενος δικαιούται να ζητήσει τον προσωρινό προσ-
διορισµό της αποζηµίωσης από το αρµόδιο δικαστήριο.
Στην περίπτωση αυτή καταργείται n δίκη για τον οριστικό
προσδιορισµό της αποζηµίωσης ως προς τα ακίνητα για
τα οποία ζητήθηκε ο προσωρινός προσδιορισµός.»

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 ∆ηµόσιο ή νοµικό πρό-
σωπο δηµοσίου δικαίου και η αξιούµενη αποζηµίωση, 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 ο-
ποίας βρίσκεται το απαλλοτριούµενο ακίνητο επιτροπή,
η οποία αποτελείται από έναν πρωτοδίκη, που υπηρετεί
στην έδρα του Πρωτοδικείου και προτείνεται µε τον ανα-
πληρωτή του από τον Πρόεδρο του πρωτοδικείου τού-
του, ως Πρόεδρο, ένα δικαστικό αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ.
που προτείνεται µε έναν αναπληρωτή του από το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους και από τον ∆ιευθυντή της Κτη-
µατικής Υπηρεσίας ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. Η επι-
τροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµ-
µατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

3. Η επιτροπή συνεδριάζει µε παρόντα όλα τα µέλη
της.

Στην επιτροπή εισηγείται χωρίς ψήφο ο Προϊστάµενος
του τµήµατος Απαλλοτριώσεων της Κτηµατικής Υπηρε-
σίας ή υπάλληλος αυτής που προτείνεται από τον ∆ιευ-
θυντή της.

Γραµµατέας της Επιτροπής, µε έναν αναπληρωτή του
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ορίζεται, από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, υπάλληλος της Κτηµατικής Υπηρεσίας.

Στα µέλη, στον εισηγητή και στον γραµµατέα της επι-
τροπής παρέχεται αµοιβή κατά τις κείµενες διατάξεις, η
οποία βαρύνει το ∆ηµόσιο.

4. Η αίτηση για τη διοικητική αναγνώριση του δικαιού-
χου της αποζηµίωσης µαζί µε τα δικαιολογητικά και τους
τίτλους υποβάλλεται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία
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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Μετοχικού Ταµείου
Στρατού δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνι-
κής Άµυνας, να κατανέµει στους µερισµατούχους  µέρι-
σµα, ανά τρίµηνο, από τα καθαρά έσοδα της τρέχουσας
χρήσης, τα οποία προκύπτουν µετά την αφαίρεση από τα
συνολικά έσοδα του Ταµείου όλων των υποχρεώσεων
αυτού, καθώς και ποσοστού 20% επί των ακαθαρίστων ε-
σόδων και πάντως ποσό όχι µικρότερο των πέντε εκα-
τοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, ανά τρίµηνο για τη δηµι-
ουργία ταµειακού αποθεµατικού. Η ισχύς της παρούσας

άρχεται την 1η  Ιουλίου 2012 και λήγει την 31n ∆εκεµ-
βρίου 2016.»

2. Οι ισχύουσες διατάξεις του ανωτέρω άρθρου αριθ-
µούνται ως παράγραφος 1.

Άρθρο 78

∆εν συνιστά απιστία, κατά την έννοια των άρθρων 256
και 390 του Ποινικού Κώδικα, για τον Πρόεδρο, τα µέλη
του ∆.Σ. και τα στελέχη των Τραπεζών, η σύναψη δανεί-
ων πάσης φύσεως µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιω-
τικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του  ευρύ-
τερου δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται κατά
νόµο, καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε αυτά,
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υφί-
στανται αποφάσεις των θεσµοθετηµένων εγκριτικών ε-
πιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας και β) τηρήθηκαν,
κατά τη χορήγηση τους, οι σχετικές κανονιστικές πρά-
ξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (Π∆ΤΕ).

Άρθρο 79

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ο-
ρίζεται 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 υποστή-
ριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθη-
ση της χώρας ως επενδυτικού προορισµού, µέσω ανά-
πτυξης θεσµικών συνεργασιών µε διεθνείς φορείς, η
προώθηση των εξαγωγών, η παροχή συµβουλευτικών υ-
πηρεσιών 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, φορολογι-
κό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύ-
σεις στην Ελλάδα.

β. Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηµατοοικονοµικές α-
γορές τις συνθήκες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τοµέα
και κλάδο.

γ. Λειτουργεί ως υπηρεσία µίας στάσης (one−stop
shop) στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Αδειοδοτικής Προώ-
θησης Επενδύσεων λαµβάνοντας το σύνολο των απα-
ραίτητων στοιχείων από επενδυτές προκειµένου να προ-
βεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για τη διεκπεραίωση
των διαδικασιών έκδοσης των αιτηθησοµένων αδειών ή
την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για
την έναρξη πραγµατοποίησης των επενδύσεων 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 ε-
νέργειες για την επιτάχυνσή τους.

Για το σκοπό αυτόν παραλαµβάνει το φάκελο της ε-
πένδυσης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη
συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ε-
πενδυτή και τα αποστέλλει στην κατά περίπτωση αρµό-
δια ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων, για τις δικές της ενέργειες. Η ∆ιεύθυνση αυτή υ-
ποχρεούται, επίσης, να παρέχει στην εταιρεία έγγραφη
ενηµέρωση κάθε µήνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκο-
νται 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 ο-
ποία κοινοποιεί µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά στις υ-
πηρεσίες που συµπράττουν στη διαδικασία παροχής ά-
δειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του επιχειρηµατι-
κού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόµους που κάθε φο-
ρά ισχύουν.

ε. Στο πλαίσιο του νόµου για την «Επιτάχυνση και δια-
φάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», η «Ε-

πενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»: αα) δέχεται τις αιτήσεις
για την ένταξη των επενδύσεων στη ∆ιαδικασία Στρατη-
γικών Επενδύσεων, ββ) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέ-
διο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονοµία και αξιολογεί
την πλήρωση των κριτηρίων για το χαρακτηρισµό της ε-
πένδυσης ως Στρατηγικής, γγ) αναζητά συµπληρωµατι-
κά στοιχεία από τους επενδυτές στο πλαίσιο της παρο-
χής υπηρεσιών των προηγούµενων παραγράφων, δδ) ει-
σηγείται στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επεν-
δύσεων (∆.Ε.Σ.Ε.), δια του εποπτεύοντος της Υπουργού,
την ένταξη των επενδύσεων στην ∆ιαδικασία Στρατηγι-
κών Επενδύσεων ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης
µιας επένδυσης στην κατηγορία των Στρατηγικών Επεν-
δύσεων, εε) εισπράττει τη ∆ιαχειριστική Αµοιβή και τη
∆ιαχειριστική Αµοιβή Επιµέλειας Επενδυτικού Φακέλου,
στστ) µετά από απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. περί ένταξης και
ανάθεσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 3
του παρόντος νόµου ή µετά από απόφαση του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου, διαρθρώνει τελικές επενδυτικές προτά-
σεις ελάχιστων προδιαγραφών και καταρτίζει ολοκληρω-
µένους φακέλους επενδυτικών σχεδίων δηµοσίων στρα-
τηγικών επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η εταιρία προβαίνει
συνολικά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αδειο-
δότηση, χρηµατοδότηση και επενδυτική αξιοποίηση των
εν λόγω επενδυτικών σχεδίων συµπεριλαµβανοµένων
των απαραιτήτων προπαρασκευαστικών ενεργειών, ζζ)
ενηµερώνει τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων για συγκεκριµένες περιπτώσεις καθυστερή-
σεων ή δυσχερειών, για τους λόγους στους οποίους αυ-
τές οφείλονται, καθώς και προτείνει λύσεις για την αντι-
µετώπισή τους, ηη) µπορεί να παρακολουθεί, να αξιολο-
γεί και να ενηµερώνει τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατη-
γικών Επενδύσεων για την πορεία υλοποίησης στρατηγι-
κών επενδύσεων µετά το στάδιο υπαγωγής, κατόπιν
σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Υποβάλλει ετήσια
έκθεση προόδου στη Βουλή των Ελλήνων των υπαχθει-
σών στρατηγικών επενδύσεων στη διαδικασία του παρό-
ντος νόµου.

στ. ∆ιατυπώνει 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 ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να συνιστά συµβουλευτικές επιτροπές
ή οµάδες εργασίας για την επεξεργασία και προώθηση
θεµάτων που εµπίπτουν στον κύκλο των αρµοδιοτήτων
της από ιδιώτες εµπειρογνώµονες ή και δηµόσιους λει-
τουργούς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται
σύµφωνη γνώµη των εποπτευόντων Υπουργών. Το ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης
και λειτουργίας των ανωτέρω επιτροπών ή οµάδων ερ-
γασίας. ∆εν προβλέπεται αµοιβή για τα µέλη των επιτρο-
πών ή οµάδων εργασίας παρά µόνο η καταβολή τυχόν α-
ποζηµίωσης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό της. Επίσης, µε την ίδια διαδικασία, µπο-
ρεί να καταργεί τις ήδη συσταθείσες επιτροπές ή οµάδες
εργασίας και να µεταβάλει τη σύνθεση και τις αρµοδιό-
τητές τους.

η. ∆ύναται 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 α-
ντικείµενο δραστηριότητας εξυπηρετεί τους σκοπούς
της εταιρείας.
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θ. Υποστηρίζει τους επενδυτές στην αξιοποίηση ηµε-
δαπών και αλλοδαπών αναγνωρισµένων πηγών χρηµα-
τοδότησης ή άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων, αξιο-
ποιώντας 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 έ-
χουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α΄204),
παραλαµβάνει από τους επενδυτές την αίτηση και τα α-
παραίτητα δικαιολογητικά και εισηγείται στον Γενικό
Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ε-
ντός πέντε (5) ηµερών αναφορικά µε τη σχέση των αι-
τούντων µε τον κύριο της ενταγµένης στρατηγικής ε-
πένδυσης.

ια. Λειτουργεί ως υπηρεσία «∆ιαµεσολαβητή του Ε-
πενδυτή», µε αρµοδιότητα την εξέταση, µετά από αίτη-
ση του ενδιαφεροµένου επενδυτή, υποθέσεων καθυστε-
ρήσεων, 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 περιβαλ-
λοντικής όχλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 1 του ν. 4014/2011.

Στο πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας υποδέχεται ειδικά
αιτήµατα επενδυτών που αφορούν συγκεκριµένες περι-
πτώσεις καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερει-
ών στα επί µέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω
διαδικασιών, εκτιµά τους λόγους που τις προκαλούν, συ-
νεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή
τους και προτείνει στους αρµοδίους φορείς τη λήψη µέ-
τρων για την επιτάχυνσή τους και συντάσσει εξαµηνιαία
έκθεση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων όπου επισηµαί-
νει 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 2
∆ιάρκεια – Έδρα

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη από
τη σύστασή της.

2. Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ί-
δρυση παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων και γραφείων
της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 3
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες
ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία ευρώ
(293.513 €), διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) µετο-
χές ονοµαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα
επτά λεπτών (14,67 €) η καθεµία και καλύπτεται ολόκλη-
ρο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 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 ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι εκπρό-
σωποι του Ελληνικού ∆ηµοσίου στη γενική συνέλευση
των µετόχων της εταιρείας ορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού 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 ισχύ-
ουν.

Άρθρο 4
Έσοδα

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επι-
χορήγηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, α-
πό επιχορήγηση εκ του Κρατικού Προϋπολογισµού, από
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του
σκοπού της, από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, α-
πό την εκµετάλλευση της περιουσίας της, από ανταπο-
δοτικές εισφορές, τέλη και αµοιβές για τις υπηρεσίες
που προσφέρει, όπως, ιδίως, τη ∆ιαχειριστική Αµοιβή, τη
∆ιαχειριστική Αµοιβή Επιµέλειας Επενδυτικού Φακέλου,
και από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή.

Άρθρο 5
∆ιαχείριση

1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας συµπίπτει µε το
ηµερολογιακό έτος.

2. Καταργήθηκε.
3. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός εγκρίνονται

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.
4. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυ-

νατή η ανακατανοµή των κονδυλίων του προϋπολογι-
σµού. Για την αύξηση του προϋπολογισµού απαιτείται έ-
γκριση του συνολικού προϋπολογισµού.

5. Ο τρόπος της διενέργειας των δαπανών, της οργά-
νωσης και της λειτουργίας των οικονοµικών υπηρεσιών
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση
της εταιρείας ρυθµίζεται µε κανονισµούς που καταρτίζο-
νται από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο και εγκρίνονται µε
απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.

Άρθρο 6
Οικονοµικός Έλεγχος

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

2. Καταργήθηκε.

Άρθρο 7
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

1. Στην εταιρεία λειτουργεί υπηρεσία εσωτερικού ε-
λέγχου, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον έναν εσω-
τερικό ελεγκτή, οριζόµενο από τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων.

2. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις εξής αρµο-
διότητες:

α) παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση
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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 ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο της εταιρείας και στη Γενική Συνέλευση των µετόχων
περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων των µελών του
διοικητικού συµβουλίου και των κατά περίπτωση συµ-
βούλων του άρθρου 5 του παρόντος νόµου µε τα συµφέ-
ροντα της επιχείρησης ή περιπτώσεις παράβασης των
διατάξεων του νόµου αυτού από µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου και
του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, και από τους Συµβούλους
του άρθρου 5 του παρόντος νόµου,

γ) ενηµερώνει εγγράφως τουλάχιστον µια φορά κάθε
τρίµηνο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευ-
ση των µετόχων για τα πορίσµατα των ελέγχων που διε-
νεργεί,

δ) καταργήθηκε.
3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπά-

γονται ιεραρχικά σε καµία υπηρεσιακή µονάδα της εται-
ρείας, δεν αποκτούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλλη-
λική ιδιότητα ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ενώ παρέ-
χουν τις υπηρεσίες τους µε έµµισθη εντολή.

Άρθρο 8
Απαλλαγές

1. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο, δηµοτι-
κό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άµεσο ή έµµεσο φόρο, εκτός
από το φόρο προστιθέµενης αξίας. Απαλλάσσεται επί-
σης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου
και απολαµβάνει γενικά όλων των δικονοµικών και άλ-
λων προνοµίων και ατελειών του ∆ηµοσίου. Η απαλλαγή
από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφό-
σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου
22 του ν. 1676/1986 (Α΄ 204).

2. Καταργήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 9
∆ιοίκηση – Εκπροσώπηση

1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Επενδύστε
στην Ελλάδα A.E.» διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
το οποίο αποτελείται από 11 µέλη κατ’ ανώτατο όριο, µε-
ταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβου-
λος, ιδιότητες οι οποίες µπορεί να συντρέχουν στο ίδιο
πρόσωπο. Το ∆ιοικητικό 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 κα-
θηκόντων Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου από
το ίδιο πρόσωπο δεν θεµελιώνει κανένα δικαίωµα για
πρόσθετη αµοιβή.

2. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταε-
τής. Εάν κενωθεί πρόωρα θέση µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου διορίζεται αντικαταστάτης σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο για το χρόνο θητείας που αποµένει. Τα µέ-
λη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιορι-
στούν, η συνολική όµως θητεία δεν είναι δυνατόν να υ-

περβεί το χρόνο δύο θητειών.
3. Πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και ε-

κτός εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία έναντι
των τρίτων, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε
την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνω-
ρίζει. Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, έστω και αν
έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας.

4. Ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 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 ∆ικτύων. Η
κατά τα ανωτέρω παύση των µελών δεν γεννά δικαίωµα
αποζηµίωσης έναντι του ∆ηµοσίου ή της εταιρείας.

5. Πέντε από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ε-
κτός από τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
διορίζονται µετά από υπόδειξη της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών, της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Ε-
µπορίου, της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλά-
δος, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και του
Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που
υποδεικνύουν από ένα πρόσωπο. Οι εκπρόσωποι των α-
νωτέρω µπορούν να συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο της εταιρείας και καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου ο-
ριζοµένου 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 ∆ικτύων.

Έως τον ορισµό των εκπροσώπων αυτών το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα και χωρίς
τα µέλη αυτά.

6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της
εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον
µία φορά κάθε µήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέ-
δρου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει εγκύρως ε-
κτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ηµεδαπή εί-
τε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίασή του παρί-
στανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανέ-
να δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης
και στη λήψη αποφάσεων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συ-
γκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του µε
έγγραφη πρόσκληση που περιλαµβάνει τον τόπο, τη µέ-
ρα και ώρα, καθώς και τα θέµατα της συνεδρίασης. Η
πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες µέρες πριν
από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα
να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέ-
πεται µόνον εφόσον παρίστανται όλα τα µέλη του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη
αποφάσεων. Μπορεί όµως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να ο-
ρίσει τακτή µέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλεί-
πεται η σύγκληση µε έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς αυτόν, ο
οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµ-
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βούλιο µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την υ-
ποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέ-
δρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το ∆ιοικητι-
κό Συµβούλιο, µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή εκπρό-
θεσµης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτη-
σαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη
λήξη του επταηµέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρό-
σκληση στα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει µε ποινή απα-
ραδέκτου, να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα
µε τα οποία θα ασχοληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το
έργο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επικουρεί νοµικός
σύµβουλος, µε σχέση έµµισθης εντολής, ο οποίος παρί-
σταται και συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου.

7. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος ή άλλος προς τούτο εξουσιοδοτηµένος
σύµβουλος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρ-
τία εφόσον παρίστανται πέντε τουλάχιστον µέλη του,
µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος, και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των παρό-
ντων. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της εταιρεί-
ας. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα µέλη και
τον γραµµατέα. Αντίγραφο ή απόσπασµα των πρακτικών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 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 πρόσωπο από
τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή από ειδικώς
εξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη περίπτωση πρό-
σωπο. Αν οι ιδιότητες του Προέδρου και του ∆ιευθύνο-
ντος Συµβούλου δεν συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο, την
εταιρεία εκπροσωπεί ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Η εται-
ρεία εκπροσωπείται στο ∆ικαστήριο, απέναντι σε κάθε
Αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Στο πλαίσιο του νόµου
και του Καταστατικού της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εται-
ρείας 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 υ-
πογραφή κάτω από την εταιρική επωνυµία, του κατά το
προηγούµενο άρθρο εκπροσώπου της. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να παράσχει δικαίωµα υπογραφής σε
Συµβούλους, ∆ιευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας,
καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά ό-
ρια της εξουσίας τους.

9. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εται-
ρείας καταρτίζεται κανονισµός λειτουργίας του ∆ιοικητι-
κού της Συµβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται από τον επο-
πτεύοντα Υπουργό.

10.΄Ολες οι συµβάσεις που καταρτίζει η «Επενδύστε
στην Ελλάδα Α.Ε.» αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Άρθρο 10
Ευθύνη – Αµοιβή Συµβούλων

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και οι Σύµβουλοι δεν έχουν
καµία ατοµική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για τις υπο-

χρεώσεις της εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχεί-
ρισή τους.

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται α-
πέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσµα τους κατά τη δι-
οίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

3. Η αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου, συµπεριλαµβανοµένων του Προέδρου και του ∆ιευ-
θύνοντος Συµβούλου, καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Ο Πρό-
εδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου δεν δικαιούνται καµία άλλη παροχή, α-
πολαβή, αµοιβή ή προνόµιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

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 έρ-
γου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στο παραπάνω
προσωπικό περιλαµβάνονται και τρεις (3) θέσεις νοµικών
συµβούλων της εταιρείας µε πάγια αντιµισθία, καθώς και
η θέση εσωτερικού ελεγκτή, οι οποίες καλύπτονται µε
σχέση έµµισθης εντολής. Η πρόσληψη των νοµικών συµ-
βούλων πραγµατοποιείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού
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 ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τους Υ-
πουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, ό-
πως ισχύει σήµερα.

2. Η κάλυψη των άµεσων αναγκών της εταιρείας σε
προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου, γίνεται κα-
τά προτεραιότητα µε µετάταξη προσωπικού που ήδη υ-
πηρετεί 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
τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται,
χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης µε
αυτή του φορέα προέλευσης. Η µετάταξη πραγµατοποι-
είται κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας, µε κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Ο συνολικός χρόνος υ-
πηρεσίας του µετατασσόµενου προσωπικού που έχει
διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που α-
ναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας λογίζεται ως χρό-
νος 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
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ειδική συµφωνία. Η απόσπαση πραγµατοποιείται σύµφω-
να µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Οι αποσπώ-
µενοι στην εταιρεία εξακολουθούν να λαµβάνουν 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση σε
αυτούς ειδικού επιδόµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 12
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που εγκρί-
νεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων και δηµο-
σιεύεται στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνή-
σεως, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουρ-
γίας µε τον οποίο ρυθµίζονται τα παρακάτω θέµατα:

α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας και η
σχέση των υπηρεσιών µεταξύ τους και µε τη ∆ιοίκηση.

β) Η κατανοµή αρµοδιοτήτων στις υπηρεσίες και ο
τρόπος λειτουργίας τους.

γ) Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού στις διοικητι-
κές µονάδες.

δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέ-
λιξης του προσωπικού.

ε) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό.
στ) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των δι-

ευθυντικών στελεχών της εταιρείας.
ζ) Η διαδικασία λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερι-

κού ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν συµπληρωµατικά οι διατά-
ξεις του κ.ν. 2190/1920.

2. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ασκεί τις ανωτέ-
ρω αρµοδιότητες και όσες άλλες της εκχωρούνται µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.

3. Όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµοί του ∆η-
µοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεού-
νται να παρέχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα στην «Ε-
πενδύστε 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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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
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