Λ. 2941/01 (ΦΔΘ Α 201) : Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο
εηαηξεηψλ, αδεηνδφηεζεο Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο, ξχζκηζε
ζεκάησλ ηεο Α.Δ. “ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΞΖΓΔΗΑ” θαη άιιεο δηαηάμεηο.

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ

Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

ΚΔΟΝΠ Α΄

Άξζξν 1
Απινπνίεζε δηαδηθαζίαο γηα ζχζηαζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ
1. Tν εδάθην α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ N.
1676/1986 (ΦΔΘ 204 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“α) ζηε ζχζηαζε, αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κεηαηξνπή θαη
ζπγρψλεπζε κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο
πξάμεο ζην νηθείν κεηξψν ή απφ ηε ζρεηηθή εγγξαθή ζηα νηθεία
βηβιία ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπληάζζεηαη έγγξαθν.”
(Ζ ΞΗΝ ΞΑΛΩ ΞΑΟ. 1 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΘΖΘΔ ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 1 ΡΝ
ΑΟΘΟΝ 37 ΡΝ Λ. 3220/04, ΦΔΘ-15 Α. ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ
ΒΙ. ΡΖΛ ΞΑΟ. 2 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 23 ΡΝ Λ. 1676/86).
2. Πην άξζξν 29 ηνπ N. 1676/1986, ε ππάξρνπζα παξάγξαθνο
αξηζκείηαη σο παξάγξαθνο 1 θαη πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 2, σο
εμήο:
“2. Ζ βεβαίσζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ απαηηείηαη γηα
ηε δεκνζίεπζε ησλ ζπκθσλεηηθψλ ζχζηαζεο θαη ε εθπιήξσζε ησλ

πξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ N. 1676/1986 βεβαηψλεηαη απφ ηνλ
αξκφδην πξντζηάκελν ηεο Γ.Ν.., σο πξνυπφζεζε έλαξμεο εξγαζηψλ
ηεο λενζπζηαζείζαο εηαηξείαο.”
(Ζ ΞΗΝ ΞΑΛΩ ΞΑΟ. 2 ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 1 ΡΝ ΑΟΘΟΝ
37 ΡΝ Λ. 3220/04, ΦΔΘ-15 Α. ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΒΙ. ΡΖΛ
ΞΑΟ. 2 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 29 ΡΝ Λ. 1676/86).
3. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ N. 1089/1980
(ΦΔΘ 261 Α΄) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
“Δηδηθά γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ε αλαγγειία ζην επηκειεηήξην
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή ακέζσο κεηά ηελ
θαηαρψξηζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ζην κεηξψν αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ.”
4. Πην άξζξν 4 ηνπ N. 1089/1980 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο
εμήο:
“5. Πε πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ην δεισζέληα ζθνπφ ε
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλαγγέινληνο ππάγεηαη ζηελ
αξκνδηφηεηα πεξηζζφηεξσλ επηκειεηεξίσλ, έγθπξε είλαη ε αλαγγειία
ηεο έλαξμεο ηεο επηρείξεζεο ζε εθείλν πνπ έρεη αξκνδηφηεηα σο πξνο
ηνλ πξψην απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζσξεπφκελνπο ζθνπνχο.”
5. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 1089/1980 πξνζηίζεηαη
εδάθην σο εμήο:
“Θάζε επηκειεηήξην ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ νη
ελδηαθεξφκελνη λα κπνξνχλ λα πιεξνθνξνχληαη ην πεξηερφκελν ηνπ
σο άλσ επξεηεξίνπ, είηε κε επηηφπηα επίζθεςε ζηελ έδξα ηνπ
επηκειεηεξίνπ είηε θαη εμ απνζηάζεσο.”
6. Ρν εδάθην α΄ ηνπ άξζξνπ 5α ηνπ N. 1089/1980 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
“α. Λα κελ δέρνληαη γηα θαηαρψξηζε ζηα βηβιία εηαηξεηψλ πνπ
ηεξνχλ θαη λα κελ ζεσξνχλ ζπκθσλεηηθά ζχζηαζεο ή ηξνπνπνίεζεο
ή ιχζεο πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
αλ απηά δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ πξνέγθξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ρξήζεο ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ απφ ην νηθείν
επηκειεηήξην.”
7. Ρν εδάθην β΄ ηνπ άξζξνπ 5α ηνπ N. 1089/1980 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
“β. Λα απνζηέιινπλ ζε απηφ, κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν θάζε
κήλα, ζεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ ζπκθσλεηηθψλ ζχζηαζεο,

ηξνπνπνίεζεο θαη ιχζεο εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ
θαηαρσξηζζεί ζην νηθείν βηβιίν ηνπ πξσηνδηθείνπ, θαζψο θαη ησλ
πησρεπηηθψλ απνθάζεσλ. Νη λνκαξρίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα κελ
εγθξίλνπλ θαηαζηαηηθά ή ηξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθψλ αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ, εάλ απηά δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ πξνέγθξηζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ απφ ην
νηθείν επηκειεηήξην.”
8. Πην ηέινο ηνπ άξζξνπ 5α ηνπ N. 1089/1980 πξνζηίζεηαη εδάθην
γ΄ σο εμήο:
“γ. Ζ θαηά ηα παξαπάλσ θαηαρψξηζε, ζεψξεζε θαη έγθξηζε γίλνληαη
κε βάζε ηε γελνκέλε ζην νηθείν επηκειεηήξην πξνέγθξηζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ. Ζ
πξνέγθξηζε απηή γίλεηαη κε βάζε ην δεισζέληα ζθνπφ ηεο εηαηξείαο.
Νη ζπκβνιαηνγξάθνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα κελ πξνβαίλνπλ ζηε
ζχληαμε εγγξάθνπ ζχζηαζεο εηαηξείαο θαη λα δεηνχλ λα
επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία ηεο πξνέγθξηζεο, φηαλ ν θαηαζηαηηθφο
ζθνπφο ηεο εηαηξείαο δηαθνξνπνηείηαη νπζησδψο απφ εθείλνλ βάζεη
ηνπ νπνίνπ ρνξεγήζεθε ε παξαπάλσ πξνέγθξηζε. Ζ θαηά ηα
παξαπάλσ ρνξεγνχκελε πξνέγθξηζε είλαη ηζρπξή γηα δχν κήλεο απφ
ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζήο ηεο, ρξφλν κέζα ζηνλ νπνίν ε δηθαηνχρνο
εηαηξεία νθείιεη λα θαηαζηήζεη νξηζηηθφ ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο
επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ, κε ηελ εγγξαθή ηεο ζην νηθείν
επηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ.”
9. Πην ηέινο ηνπ εδαθίνπ α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ N.
2081/1992 (ΦΔΘ 154 Α΄) πξνζηίζεηαη πεξίνδνο σο εμήο:
“Γηα ηελ πξψηε, θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ζεψξεζε βηβιίσλ
θαη ζηνηρείσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, δελ απαηηείηαη ε παξαπάλσ
βεβαίσζε. Ζ βεβαίσζε απηή ππνβάιιεηαη πξνο ζεψξεζε καδί κε ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξψηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο.”
10. Ζ δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ N.
2081/1992 θαηαξγείηαη.
11. Πην άξζξν 7α ηνπ K.N. 2190/1920 (ΦΔΘ 37 Α΄) πξνζηίζεηαη
παξάγξαθνο 6 σο εμήο:
“6. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ
πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,
Δζληθήο Νηθνλνκίαο, Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, κπνξεί λα
ζεζπηζηεί κεξηθή ή νιηθή απαιιαγή απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 26
παξ. 2, 36 θαη 43β παξ. 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηα ηηο εηαηξείεο ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ παξφληνο λφκνπ.”

12. Ρν εδάθην α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ K.N.
2190/1920 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“α. Κε ηελ θαηαρψξηζε, χζηεξα απφ έιεγρν, ησλ πξάμεσλ θαη
ζηνηρείσλ ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, πνπ ηεξείηαη ζηελ
ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ ηεο λνκαξρίαο φπνπ έρεη ηελ
έδξα ηεο ε εηαηξεία. Αλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δελ
μεπεξλά ηα 300.000 ΔΟΩ, κε ηελ θαηαρψξηζε απζεκεξφλ, ρσξίο
έιεγρν, ησλ πξάμεσλ ζχζηαζεο. Απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηεο
απζεκεξφλ θαηαρψξηζεο εμαηξνχληαη νη εηαηξείεο ηεο παξαγξάθνπ 8
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο, θαζψο θαη νη
αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ πξν- έξρνληαη απφ ηε κεηαηξνπή
επηρεηξήζεσλ άιιεο κνξθήο.”
13. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ K.N. 2190/1920
πξνζηίζεηαη εδάθην γ΄ σο εμήο:
“γ. Δηδηθά γηα ζπζηαηηθέο πξάμεηο, ε παξαπάλσ δεκνζίεπζε
πξαγκαηνπνηείηαη κε επηκέιεηα θαη κε δαπάλεο ηεο ελδηαθεξφκελεο
εηαηξείαο. Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε απν- ζηέιιεηαη πξνο ην Δζληθφ
Ρππνγξαθείν ππνγεγξακκέλε απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή θαη
ζεσξεκέλε απφ ηελ αξ- κφδηα Γ.Ν.. γηα ηελ θαηαβνιή φισλ ησλ
ζρεηηθψλ ηειψλ. Απνδεηθηηθφ ηεο παξαπάλσ δεκνζίεπζεο
πξνζθνκίδεηαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή εληφο κελφο απφ ηελ
εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην νηθείν κεηξψν, επί πνηλή δηαγξαθήο ηεο
εηαηξείαο απφ ην κεηξψν.
Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Νηθνλνκηθψλ, πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη
φξνη θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εδαθίνπ
απηνχ.”

Άξζξν 2
Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο
1. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ N.
998/1979 (ΦΔΘ 289 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηξίηνπ ηνπ N. 1822/1988 (ΦΔΘ
272 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“Ζ παξαπάλσ γεληθή απαγφξεπζε δελ ηζρχεη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
εθηέιεζε ζηξαηησηηθψλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ εζληθή άκπλα
ηεο ρψξαο, γηα δηαλνίμεηο δεκφζησλ νδψλ, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη

εγθαηάζηαζε αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειατθψλ πξντφλησλ,
γηα ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε έξγσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (A.Ξ.Δ.), θαζψο θαη δηθηχσλ ζχλδεζήο
ηνπο κε ην Πχζηεκα ή ην Γίθηπν ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ N. 2773/1999
(ΦΔΘ 286 Α΄), ε ράξαμε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεη δηέιεπζή ηνπο απφ
δάζνο ή δαζηθή έθηαζε.”
2. Ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ N. 998/1979 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“Γεκφζηα Έξγα θαη Έξγα πνδνκήο”.
3. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ N.
998/1979, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ
δέθαηνπ ηξίηνπ ηνπ N. 1822/1988, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“2. Γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη εγθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ
ειεθηξηζκνχ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα δίθηπα ζχλδεζεο
έξγσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κε ην
Πχζηεκα ή ην Γίθηπν ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ N. 2773/1999 θαη ησλ
ζπλνδψλ έξγσλ, θαζψο θαη ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο
θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειατθψλ πξντφλησλ κέζα ζε δάζε ή δαζηθέο
εθηάζεηο απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ πνπξγνχ Γεσξγίαο.”
(Ζ ΩΠ ΑΛΩ ΞΑΟ. 3 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 2 ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΘΖΘΔ ΚΔ ΡΝ
ΑΟΘΟΝ 30 ΡΝ Λ. 3229/04, ΦΔΘ-38 Α’ . ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ
ΒΙ. ΡΖΛ ΞΑΟ. 2 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 58 ΡΝ Λ. 998/79).
4. Κεηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ N. 998/1979, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηξίηνπ ηνπ N.
1822/1988 πξνζηίζεληαη λέεο παξάγξαθνη 3 θαη 4 θαη νη παξάγξαθνη
3 θαη 4 αλαξηζκνχληαη σο 5 θαη 6 αληίζηνηρα:
“3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηα έξγα ππνδνκήο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζηαζκνί
ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Ξ.Δ. θαη ηα ζπλνδά απηψλ έξγα. Ζ δηάηαμε
ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηζρχεη απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ N.
2244/ 1994. 4. Ζ ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 γηα
έξγα ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη
δπλαηή γηα πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ελδηαθεξνκέλνπο θαη παξάγεη
έλλνκα απνηειέζκαηα ππέξ ηνπ δηθαηνχρνπ άδεηαο παξαγσγήο ή
πξάμεο εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ηεο, ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 9 θαη 10 ηνπ N. 2773/1999 (ΦΔΘ 286 Α΄). Ζ έγθξηζε ηεο
παξαγξάθνπ 2 γηα έξγα ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Ξ.Δ.
ζπλνδεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή άδεηα παξαγσγήο ή εμαίξεζεο ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ, ηζνδπλακεί κε λφκηκν ηίηιν ρξήζεο έθηαζεο,
ν νπνίνο κεηαγξάθεηαη λφκηκα. Γηα ην δηθαίσκα ρξήζεο θαηαβάιιεηαη
σο αληάιιαγκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ ε έθηαζε αλήθεη ζην
Γεκφζην, εθάπαμ πνζνζηφ 1% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ή
επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, εθφζνλ ην πνζφ απηφ

είλαη κεγαιχηεξν. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη
Αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο είζπξαμεο ηνπ σο άλσ
αληαιιάγκαηνο.”
(Ζ ΩΠ ΑΛΩ ΞΑΟ. 4 ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΘΖΘΔ ΚΔ ΡΝ Λ. 3377/05. ΓΗΑ ΡΗΠ
ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΒΙ. ΡΗΠ ΞΑΟ. 3 ΘΑΗ 4 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 58 ΡΝ Λ.
998/79).
5. Πην άξζξν 13 ηνπ N. 1734/1987 (ΦΔΘ 189 Α΄) πξνζηίζεηαη λέα
παξάγξαθνο 8 σο εμήο:
“8. Πηηο ζθνπνχκελεο ρξήζεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ
2Α εληάζζεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο κε
ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.
Αηηήκαηα γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο παξαρψξεζεο δεκφζηαο έθηαζεο
ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Γεσξγίαο γηα ζηαζκνχο
ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
ζπλνδεχνληαη απφ ηελ άδεηα παξαγσγήο ή πξάμε εμαίξεζεο απφ ηελ
ππνρξέσζε ιήςεο ηεο.”
6. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ N. 2244/1994 (ΦΔΘ 168 Α΄)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“4. Νη ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο επηηξέπεηαη λα εγθαζίζηαληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ:
α) ζε γήπεδν ή ζε ρψξν, ηνπ νπνίνπ ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε έρεη ν
αηηψλ ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο δπλάκεη εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ή
ελνρηθήο ζρέζεο θαη
β) ζε δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο, εθφζνλ έρεη επηηξαπεί ζε απηά ε
εθηέιεζε έξγσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 45 θαη 58 ηνπ Λ. 998/1979 ή
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ N. 1734/1987 αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.”
7. Κεηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.
2244/1994 πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:
“Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζηαζκψλ θαη αλεκνγελλεηξηψλ δελ
απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, αιιά ζεψξεζε, πνπ
ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία, χζηεξα απφ
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλεο δειψζεηο
αλαζέζεσλ θαη αλαιήςεσλ κειεηψλ θαη επηβιέςεσλ ηνπ έξγνπ,
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ζαθέο νδνηπνξηθφ, δηάγξακκα θάιπςεο,
ζρέδηα, πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, απνδεηθηηθά πιεξσκήο θφξσλ
θαη απνδεηθηηθά εηζθνξψλ θαη ακνηβψλ κεραληθψλ.

Γηα πδξνειεθηξηθά έξγα απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο
κφλν γηα ην θηίξην ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ. Γηα ηα πδξαπιηθά
έξγα ηελ επζχλε έρνπλ εμ νινθιήξνπ ν κειεηεηήο, ν θαηαζθεπαζηήο
θαη ν θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
Γελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο
νη δνκηθέο θαηαζθεπέο, φπσο ηα ζεκέιηα ησλ πχξγσλ
αλεκνγελλεηξηψλ, ηα νηθήκαηα ζηέγαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ
θαη ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ. Πε θάζε πεξίπησζε ηα έξγα
ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ππάγνληαη
ζηηο πεξί βηνκεραληθψλ ελ γέλεη εγθαηαζηάζεσλ δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ απφ 24.5.1985 πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο (ΦΔΘ 270 Γ΄)
γηα ηελ εθηφο ζρεδίσλ πφιεσλ δφκεζε, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε
εηδηθή δηάηαμε ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, πνπ αθνξά ζε
έξγα ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ., αλεμάξηεηα απφ
ην θνξέα πινπνίεζήο ηνπο.
Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο, Ξεξηβάιινληνο,
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ
πνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο,
κπνξεί λα θαζνξίδνληαη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο γηα ηελ
αλέγεξζε εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο Α.Ξ.Δ., θαηά παξέθθιηζε
ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1, 4 θαη 7 ηνπ απφ 24.5.1985
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 31.5.1985 (ΦΔΘ
270 Γ΄), θαζψο θαη εηδηθέο απνζηάζεηο απφ ηα φξηα νηθηζκψλ, θαηά
παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ
δηαηάγκαηνο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ απφ 24.4.1985
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 3.5.1985 (ΦΔΘ 181
Γ΄).
Γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο αλέγεξζεο ή λνκηκνπνίεζεο
εγθαηάζηαζεο Α.Ξ.Δ. δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο
Ξνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (Δ.Ξ.Α.Δ.), εθηφο αλ ε
εγθαηάζηαζε πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ή
πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, πνπ πξνζηαηεχνληαη σο πξνο
ηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε απφ εηδηθά δηαηάγκαηα.
Γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ έξγσλ ειεθηξνπαξαγσγήο, πνπ
αλαγείξνληαη ζε δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο, χζηεξα απφ έγθξηζε
επέκβαζεο ρνξεγνχκελε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Λ.
998/1979 θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 1734/1987 (ΦΔΘ 189 Α΄),
ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη ηίηινο θπξηφηεηαο.”
8. Άδεηεο εγθαηάζηαζεο, νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ ππέξ ζηαζκψλ
ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε Α.Ξ.Δ. θαη είραλ εμαζθαιίζεη ζχκθσλα
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθή άδεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο,
θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζπλνδεπηηθψλ
έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ εληφο δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ, πξηλ

ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ, είλαη λφκηκεο θαη ηζρπξέο, εθφζνλ
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 45 θαη 58 ηνπ Λ. 998/1979
ή ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 1734/1987, φ- πσο ηξνπνπνηνχληαη κε ην
λφκν απηφλ.
9. Κεηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Λ. 2773/1999 (ΦΔΘ 286 Α΄)
πξνζηίζεληαη λέεο παξάγξαθνη 4 θαη 5 σο εμήο:
“4. Έξγα ζχλδεζεο ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Ξ.Δ. κε ην
Πχζηεκα ή ην Γίθηπν κπνξεί λα θαηαζθεπάδνληαη απφ νπνηνλδήπνηε
ελδηαθεξφκελν θάηνρν άδεηαο εγθαηάζηαζεο κε βάζε ηα φζα
πξνβιέπνληαη ζηνπο Θψδηθεο Γηαρείξηζεο ηνπ Ππζηήκαηνο θαη ηνπ
Γηθηχνπ.
5. Ρα έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Ξ.Δ., ζηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έξγα δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, θαηαζθεπήο ππνζηαζκψλ θαη ελ γέλεη θάζε θαηαζθεπήο
πνπ αθνξά ηελ ππνδνκή θαη εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ
ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Ξ.Δ., ραξαθηεξίδνληαη σο δεκφζηαο
σθέιεηαο, αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα πινπνίεζήο ηνπο. Ζ
αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήησλ ή ε εηο βάξνο απηψλ ζχζηαζε
εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ θεξχζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Λ. 2882/2001 (ΦΔΘ 17 Α΄). Ν βαξπλφκελνο κε ηε δαπάλε ηεο
απαιινηξίσζεο ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε θαη θάζε ηπρφλ
βιάβεο ή θζνξάο ή ζηέξεζεο ηεο ρξήζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ
εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ ηερληθψλ εξγαζηψλ.
Ζ δαπάλε γηα ηε ζπληέιεζε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ αλαγθαίσλ
αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ βαξχλεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε άδεηα εγθαηάζηαζεο.”
10. α) Απνθάζεηο πξνεγθξίζεσλ ρσξνζέηεζεο θαη εγθξίζεσλ
κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ Λ. 1650/1986 (ΦΔΘ 160
Α΄) γηα ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Ξ.Δ.,
φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Λ. 2773/1999, ρνξεγνχληαη
βάζεη αηηεκάησλ, ζπλνδεπφκελσλ απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
θαη δηαβηβάδνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πεξηβαιινληηθψλ
εγθξίζεσλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ Αξρή πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
έθδνζεο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο.
β) Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Ξεξηβάιινληνο,
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Θπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη θξηηήξηα, φξνη, πεξηνξηζκνί,
πξνυπνζέζεηο θαη απνζηάζεηο απφ φξηα νηθηζκψλ γηα ηελ
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο
Α.Ξ.Δ., αλάινγα κε ην είδνο ησλ ζηαζκψλ, ην ζχλνιν ηεο
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή ηνλ αξηζκφ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζε
πεξίπησζε αηνιηθψλ ζηαζκψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο.

Κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο, πξνθεηκέλεο ηεο
πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο γηα αηνιηθνχο ζηαζκνχο κε
αλεκνγελλήηξηεο πηζηνπνηεκέλεο απφ ην Θέληξν Αλαλεψζηκσλ
Ξεγψλ Δλέξγεηαο, παξέιθεη ε αλά αίηεκα εμέηαζε ηεο ζηάζκεο
ζνξχβνπ.
γ) Ζ ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ Α.Ξ.Δ. εληφο πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ ησλ άξζξσλ 18 επ. ηνπ Λ.Γ. 1650/1986, ησλ εζληθψλ
δξπκψλ, αηζζεηηθψλ δαζψλ θαη δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο θχζεο
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξ- ζξνπ 78 ηνπ Λ.Γ. 86/1969 (ΦΔΘ 7 Α΄), ησλ
πεξηνρψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ εζληθφ θαηάινγν ηνπ Γηθηχνπ
NATURA 2000, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ θαη
ηεο Θ..Α. 33318/3028/28.12.1998 (ΦΔΘ 1289 Β΄), θαζψο θαη ησλ
ηνπίσλ κε ηδηαίηεξν θπζηθφ θάιινο, γίλεηαη κε βάζε ηα φζα
πξνβιέπνληαη απφ ηα λνκηθά θείκελα θήξπμεο ησλ άλσ πεξηνρψλ σο
ηέηνησλ ή ζχκθσλα κε ηα φζα ζα πξνβιέςεη ην Δηδηθφ Ξιαίζην
Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Α.Ξ.Δ.,
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 2742/1999 (ΦΔΘ 207 Α΄).
Κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ σο άλσ Δηδηθνχ Ξιαηζίνπ, ε ρσξνζέηεζε
εγθαηαζηάζεσλ Α.Ξ.Δ., εληφο πεξηνρψλ ησλ σο άλσ θαηεγνξηψλ,
γίλεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Σσξνηαμίαο ηνπ
πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ Αηηηθή επηηξέπεηαη ε ειεθηξνπαξαγσγή απφ
Α.Ξ.Δ., φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Λ. 2773/1999. Ζ
ρσξνζέηεζε ησλ ελ ιφγσ έξγσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Δηδηθφ
Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο
Α.Ξ.Δ., θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 2742/1999 θαη κέρξη
ηεο εθδφζεσο απηνχ, χζηεξα απφ θνηλή γλσκνδφηεζε ηνπ
Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ θαη Ξξνζηαζίαο Ξεξηβάιινληνο ηεο
Αζήλαο (Ν.Ο.Π.Α.) θαη ηνπ Θέληξνπ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο
(Θ.Α.Ξ.Δ.).
11. α) Πηελ πεξίπησζε 4 ηνπ νξηζκνχ “Ξαξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απφ Α.Ξ.Δ.” ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2773/1999 ν αξηζκφο θαη
ην ζχκβνιν “10 ΚW” αληηθαζίζηαληαη κε ηα “10 ΚWe”.
β) Ζ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ.
2773/1999 θαηαξγείηαη θαη νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο αλαξηζκνχληαη
σο α΄, β΄, γ΄.
γ) Ρν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄ (φπσο αλαξηζκήζεθε) ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 2773/1999 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“α. Δθεδξηθνχο ζηαζκνχο κέρξη 900 ΘW”.

δ) Πην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ.
2773/1999 νη ιέμεηο “πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο” αληηθαζίζηαληαη
απφ ηηο ιέμεηο “πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο”.
ε) Πην άξζξν 10 ηνπ Λ. 2773/1999 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο
εμήο:
“3. Δμαηξνχληαη νη ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο ηζρχνο κέρξη 20
ΘW.”
ζη) Πην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Λ.
2773/1999 νη ιέμεηο “ζηε Γ.Δ.Ζ.” αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο “ζην
Γηαρεηξηζηή ηνπ Ππζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ” θαη ζην δεχηεξν εδάθην
ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ νη ιέμεηο “απφ ηε Γ.Δ.Ζ.” αληηθαζίζηαληαη απφ
ηηο ιέμεηο “απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο”.

ΚΔΟΝΠ Β΄
ΟΘΚΗΠΖ ΘΔΚΑΡΩΛ ΡΖΠ “ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΞΖΓΔΗΑ Α.Δ.”

Άξζξν 3
1. Νη κηζζσηνί ηεο “ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΞΖΓΔΗΑ Α.Δ.”, ησλ ν- πνίσλ ε
ζχκβαζε εξγαζίαο ζα θαηαγγειζεί χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο ζηα
πιαίζηα εμπγίαλζεο ηεο εηαηξείαο θαη πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο, ήηνη
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή κεηαβίβαζε
ησλ κεηνρψλ ηεο ζηνλ λέν ηδηνθηήηε θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο
31.12.2002, θαη δελ έρνπλ ήδε ζπκπιεξσκέλεο ηηο πξνυπνζέζεηο
πιήξνπο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηνλ θχξην αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα,
δηθαηνχληαη λα επηιέμνπλ έλα απφ ηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα ηνπ
Νξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ν.Α.Δ.Γ.):
α) Απηναπαζρφιεζεο
β) Λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
γ) Δπαλαθαηάξηηζεο
δ) Ραθηηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο

ε) Δηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο.
Νη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ θαηαγγειία
ηεο ζχκβαζεο ππεχζπλε δήισζε ζηνλ Ν.Α.Δ.Γ..
2. Αίηεζε γηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζήο ηνπο πξέπεη λα
ππνβάιινπλ ζηελ εηαηξεία νη ελδηαθεξφκελνη κηζζσηνί εληφο ηξηψλ
κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ αίηεζε-δήισζε
απηή είλαη κε αλαθιεηή.
Αλ ε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ειηθίαο θαη ελζήκσλ γηα ηελ
έληαμε ζην πξφγξακκα εηδηθήο επηδφηεζεο επέξρεηαη ζην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηε δεκνζίεπζε έσο ηηο 31.12.2002, ηφηε ε κελ αίηεζε
πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ πην πάλσ αλαθεξφκελε ηξίκελε
πξνζεζκία, ε δε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη κεηά ηελ
εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ θαη πάλησο φρη
πέξαλ ηεο 31.12.2002.
Ζ εηαηξεία κε απφθαζή ηεο κπνξεί λα απνξξίςεη αίηεζε κηζζσηνχ
ηεο ή λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζή ηνπ κεηαγελέζηεξα, αιιά φρη πέξαλ
ηεο 31.12.2003, αλ θξίλεη απηφ απαξαίηεην γηα ηελ πξφνδν ησλ
εξγαζηψλ ηεο.
3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ππαγσγήο
ησλ κηζζσηψλ πνπ ηνπο θαηαγγέιζεθε ε ζχκβαζε ζηα πξνγξάκκαηα
α έσο θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζψο επίζεο ε δηάξθεηα ησλ
πξνγξακκάησλ απηψλ θαη ην χςνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ ρξεκαηηθψλ
πνζψλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
4. Πην πξφγξακκα ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο έρνπλ δηθαίσκα
λα εληαρζνχλ κηζζσηνί πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Η.Θ.Α. ή
Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ., εθφζνλ ηελ εκέξα ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο
εξγαζίαο ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(1) Γηα πιήξε ζχληαμε γήξαηνο απφ ην Η.Θ.Α. λα έρνπλ
ζπκπιεξψζεη:
α. Νη άλδξεο ειηθία 59 εηψλ θαη νη γπλαίθεο ειηθία 54 εηψλ θαη 2.700
εκέξεο αζθάιηζεο.
β. Νη άλδξεο ειηθία 56 εηψλ θαη νη γπλαίθεο 51 εηψλ θαη 8.200
εκέξεο αζθάιηζεο.
γ. Άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθία 52 εηψλ θαη 8.700 εκέξεο αζθάιηζεο.
δ. Άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθία 49 εηψλ θαη 8.700 εκέξεο αζθάιηζεο
απφ ηηο νπνίεο 5.700 ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα.

ε. Νη άλδξεο ειηθία 54 εηψλ θαη νη γπλαίθεο ειηθία 49 εηψλ θαη 2.700
εκέξεο αζθάιηζεο απφ ηηο νπνίεο 1.800 ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά
επαγγέικαηα.
ζη. Γπλαίθεο ειηθία 49 εηψλ θαη 3.700 εκέξεο εξγαζίαο, εθφζνλ ζα
είλαη κεηέξεο κε αλήιηθν παηδί, θαηά ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο
ηνπ 55νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία
θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο.
δ. Νη νηθνδφκνη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ειηθία 52 εηψλ θαη 2.700
εκέξεο αζθάιηζεο εθ ησλ νπνίσλ 1.800 ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο.
(2) Γηα κεησκέλε ζχληαμε γήξαηνο απφ ην Η.Θ.Α. λα έρνπλ
ζπκπιεξψζεη:
α. Νη άλδξεο ειηθία 54 εηψλ θαη νη γπλαίθεο ειηθία 49 εηψλ θαη 8.200
ή 2.700 εκέξεο αζθάιηζεο.
β. Άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθία 47 εηψλ θαη 8.700 εκέξεο αζθάιηζεο
απφ ηηο νπνίεο 5.700 ζε βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα.
γ. Γπλαίθεο ειηθία 44 εηψλ θαη 3.700 εκέξεο αζθάιηζεο, εθφζνλ ζα
είλαη κεηέξεο κε αλήιηθν παηδί θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 50νχ
έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.
(3) Κεραληθνί αζθαιηζκέλνη ζην Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ειηθία 54 εηψλ
(ζπκπιεξσκέλα) θαη 20 ρξφληα αζθάιηζεο.
5. Ζ δηάξθεηα ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο ζα είλαη κέρξη ηε
ζπκπιήξσζε ησλ ηζρπνπζψλ ζήκεξα πξνυπνζέζεσλ γηα ιήςε
πιήξνπο ή κεησκέλεο ζπληάμεσο γήξαηνο θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο
72 κήλεο. Αλ ζπκπιεξσζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε
κεησκέλεο ζπληάμεσο γήξαηνο, φρη φκσο θαη πιήξνπο, ε εηδηθή
επηδφηεζε ζπλερίδεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ πιήξνπο
ζπληαμηνδφηεζεο, φρη φκσο πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ ρξνληθνχ νξίνπ
απηήο, ήηνη ησλ 72 κελψλ.
Ρν κεληαίν επίδνκα ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο ζα είλαη ίζν κε
ην 75% ηνπ θαηαβαιιφκελνπ θαηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο κεληαίνπ
κηζζνχ ή ηνπ εηθνζηπεληαπιαζίνπ ηνπ θαηαβαιιφκελνπ εκεξνκηζζίνπ
θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 385.000 δξαρκψλ. Ζ κεληαία
απηή εηδηθή επηδφηεζε αλεξγίαο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη' έηνο,
αξρήο γελνκέλεο απφ 1.1.2002 θαηά ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ
δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηεο Δ.Π..Δ.
6. Θαηά ην δηάζηεκα ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο ζπλερίδεηαη ε
αζθάιηζε ησλ επηδνηνπκέλσλ ζηνπο νηθεί- νπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο
θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη γηα φινπο ηνπο θιάδνπο ζηνπο

νπνίνπο αζθαιίδνληαλ σο κηζζσηνί. Ν παξαπάλσ ρξφλνο αζθάιηζεο
ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα
ζπληαμηνδφηεζε κε πιήξε ή κεησκέλε ζχληαμε, θαζψο θαη ησλ
απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 825/1978, φπσο
ηζρχεη θάζε θνξά, ρξνληθψλ πξνυπνζέζεσλ. Νη εηζθνξέο γηα θχξηα
αζθάιηζε ππνινγίδνληαη επί ηεο αλψηεξεο αζθαιηζηηθήο θιάζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ζηελ
νπνία θαηαηάζζνληαη νη επηδνηνχκελνη βάζεη ησλ πξάγκαηη
θαηαβιεζεηζψλ απνδνρψλ ηνπο. Δπί ηεο θιάζεο απηήο, φπσο θάζε
θνξά ηζρχεη, ζα εμαθνινπζήζεη ε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θαζ' φιε
ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο. Νη εηζθνξέο γηα επηθνπξηθή
αζθάιηζε ππνινγίδνληαη επί ησλ απηψλ πνζψλ ηεο θχξηαο
αζθάιηζεο, πιελ ηνπ ΔΙΞΞ, ζηνλ νπνίν θαηαβάιινληαη νη εηζθνξέο
πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γη' απηφλ.
Όζνη κηζζσηνί ήηαλ αζθαιηζκέλνη γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο θαηά
ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηνλ θιάδν ησλ
βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ ή ησλ νηθνδνκηθψλ ηνπ Η.Θ.Α. ιφγσ ηεο
εηδηθφηεηάο ηνπο ή ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζα ζπλερίζνπλ λα
αζθαιίδνληαη ζηνλ θιάδν απηφλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθήο
επηδφηεζεο αλεξγίαο.
7. Πηνλ αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο θαηά ην ρξφλν θαηαγγειίαο ηεο
ζχκβαζεο εξγαζίαο θαηά ηα παξαπάλσ, ζπλππνινγίδεηαη ν ρξφλνο
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.
1358/1983, φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ, θαζψο θαη ην ζχλνιν
ησλ εκεξψλ εξγαζίαο ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, κε
εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο πεξί 35εηίαο ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 825/1978, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
8. Νη κηζζσηνί πνπ ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα απηφ ζα
ζπληαμηνδνηεζνχλ κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηπρφλ δε
κεηαβνιή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο
ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ρνξεγεηέαο ζχληαμεο δελ
βιάπηεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο.
9. Γηα ηελ έληαμε θαη ηελ επηδφηεζε ησλ κηζζσηψλ ζην πξφγξακκα
ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο, πέξαλ ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ,
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί επηδνηήζεσο ησλ θνηλψλ αλέξγσλ απφ ηνλ
Ν.Α.Δ.Γ.. Ζ εηδηθή επηδφηεζε αλεξγίαο ζα δηαθφπηεηαη αλ ππάξμεη
νπνηαζδήπνηε κνξθήο απαζρφιεζε ηνπ επηδνηνπκέλνπ.
10. Πηνπο κηζζσηνχο ηεο εηαηξείαο πνπ ηνπο θαηαγγέιιεηαη ε
ζχκβαζε εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, θαηαβάιιεηαη ε
πξνβιεπφκελε απνδεκίσζε ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Λ. 2112/1920
(απξφζεζκε θαηαγγειία ζπκβάζεσο εξγαζίαο ππαιιήινπ)
πξνζαπμεκέλε θαηά 70% ζε φζνπο έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα

εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο θαη θαηά
100% ζε φζνπο εληαρζνχλ ζηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα.
11. Όζνη εξγαδφκελνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη θαηά ηελ εκέξα ηεο
δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνυπνζέζεηο πιήξνπο
ζπληαμηνδφηεζεο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηνχ. Δπίζεο φζνη
εξγαδφκελνη ζπκπιεξψζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο κεηά
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, αιιά εληφο ηνπ 2001, δελ
ζα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο ηεο αλεξγίαο
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, ζα ηνπο θαηαβιεζεί φκσο ε
πιήξεο λφκηκε απνδεκίσζε ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Λ. 2112/1920
πξνζαπμεκέλε θαηά 70%.

Άξζξν 4
Ξξφσξε ζπληαμηνδφηεζε γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο κηζζσηψλ
1. Όζνη απφ ηνπο κηζζσηνχο ηεο εηαηξείαο ππάγνληαη ζηηο πην θάησ
αλαθεξφκελεο εηδηθέο θαηεγνξίεο θαη είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ θιάδν
ζπληάμεσο ηνπ Η.Θ.Α. θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ή ζπκπιεξψλνπλ απφ
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη κέρξη 31.12.2002 ηηο παξαθάησ
πξνυπνζέζεηο ειηθίαο θαη εκεξψλ αζθάιηζεο, κπνξνχλ λα
ππνβάιινπλ αίηεζε απνρψξεζεο απφ ηελ εηαηξεία θαη λα ιάβνπλ
πιήξε ζχληαμε γήξαηνο απφ ην Η.Θ.Α.:
α. Κηζζσηνί πνπ ζα θξηζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο γεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο
ηνπ Η.Θ.Α. κε πνζνζηφ ηαηξηθήο αλαπεξίαο 50% θαη άλσ θαη έρνπλ
πξαγκαηνπνηήζεη 6.000 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αζθάιηζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμαγνξάο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαη
είλαη ειηθίαο 45 ε- ηψλ θαη άλσ.
β. Γπλαίθεο κε 6.000 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αζθάιηζεο θαη ειηθία
ηνπιάρηζηνλ 44 εηψλ ζπκπιεξσκέλα θαη αλήιηθν παηδί.
2. Νη δηθαηνχρνη θχξηαο ζχληαμεο απφ ην Η.Θ.Α. ζχκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ θαη επηθνπξηθή
ζχληαμε απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο
αλάινγα κε ην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο ζηα ηακεία απηά.
3. Ζ αίηεζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο πξέπεη λα
ππνβιεζεί ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ή ηε ζπκπιήξσζε ησλ πην πάλσ
πξνυπνζέζεσλ ειηθίαο θαη ελζήκσλ.

4. Πε φζνπο κηζζσηνχο απνρσξνχλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
απηνχ ζα θαηαβιεζεί ε λφκηκε απνδεκίσζε ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ
Λ. 2112/1920 (απξφζεζκε θαηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο
ππαιιήινπ) πξνζαπμεκέλε θαηά 70%.

Άξζξν 5
1. α. Ρα απαηηνχκελα γηα ηελ θάιπςε ησλ απνδεκηψζεσλ πνζά θαη'
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ζα θαηαβιεζνχλ
ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηελ Δ.Ρ.Β.Α., κέζσ ηεο εηαηξείαο κεηά ηε
ρνξήγεζε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ απφ ην πνπξγείν
Νηθνλνκηθψλ.
β. Νη δαπάλεο πνπ πξνθαινχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, πιελ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο
εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο, θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Ν.Α.Δ.Γ..
γ. Νη δαπάλεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 3 θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4
πιελ ηεο παξαγξάθνπ 4, θαιχπηνληαη απφ ηνλ Θξαηηθφ
Ξξνυπνινγηζκφ.
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
2. Ζ δαπάλε πνπ ζα θαηαβάιιεη ζην κέιινλ ε εηαηξεία ζε θαζέλαλ
κηζζσηφ σο απνδεκίσζε ζπληαμηνδφηεζεο βαξχλεη ην Γεκφζην, θαηά
ηελ αλαινγία ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο πνπ είρε δηαλχζεη κέρξη ηεο
κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο λένπο κεηφρνπο θαη θαηαβάιιεηαη
ζηελ εηαηξεία θαηφπηλ αίηεζήο ηεο ζπλνδεπνκέλεο απφ φια ηα
ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία – ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ Ζ ΞΑΟ. 2 ΡΝ
ΑΟΘΟΝ 5 ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 1ε ΡΝ ΑΟΘΟΝ 39 ΡΝ Λ. 3325/05, ΦΔΘ68 Α’ [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]

Άξζξν 6
1. Ρν δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεσο αηγηαινχ πνπ παξαρσξήζεθε
ζηελ εηαηξεία “ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΞΖΓΔΗΑ Α.Δ.”, δπλάκεη ηεο δηάηαμεο
ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 2302/1995 (ΦΔΘ 74 Α΄), πεξηέρεη

θαη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο,
ηνπ επζέσο ηκήκαηνο ηνπ πξνθείκελνπ ηεο γξακκήο αηγηαινχ
ζαιάζζηνπ ρψξνπ, πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηα ζεκεία 41 - 38 - 39 - 40
- 41 ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, πνπ πξνζαξηάηαη ζηε κε
αξηζκφ 16301/30.9.1994 απφθαζε ηεο Λνκαξρίαο Γπηηθήο Αηηηθήο
(ΦΔΘ 1147 Γ΄). Γηα ην ζθνπφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο λαππεγείνπ, ε
εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα αλέγεξζεο, κεηαηξνπήο θαη θαηεδάθηζεο
θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, επί
ησλ εθηάζεσλ θαη αηγηαιίηηδαο δψλεο πνπ ηεο έρνπλ παξαρσξεζεί
απφ ην λφκν, θαηά απνθιεηζηηθή ρξήζε, θαζψο θαη ην δηθαίσκα ηεο
θαηά πξνηίκεζε αγνξάο ησλ πξνζρσζηγελψλ γεπέδσλ, εθφζνλ ην
Διιεληθφ Γεκφζην απνθαζίζεη λα εθπνηήζεη ηηο εθηάζεηο απηέο.
2. Ρα θηίξηα, νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη ινηπέο θαηαζθεπέο, πνπ έρνπλ
θαηαζθεπαζζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη
βξίζθνληαη ζηελ εδαθηθή έθηαζε ηνπ ειεχζεξνπ ηεισλεηαθνχ
ζπγθξνηήκαηνο ηεο εηαηξείαο “ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΞΖΓΔΗΑ Α.Δ.”,
ζεσξνχληαη φηη είλαη λφκηκεο, σο έρνπλ.
3. Ρν Διιεληθφ Γεκφζην, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
θαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ ηεο
εηαηξείαο “ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΞΖΓΔΗΑ Α.Δ.”, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηελ ππ' αξηζκ. 14/3.1.2001 απφθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πνζφ ησλ
1.460.201.498 δξαρκψλ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά ησλ
κεηφρσλ - εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο “ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΞΖΓΔΗΑ Α.Δ.”
γηα ηελ θάιπςε ηνπ πνζνζηνχ ζαξάληα ελλέα ηνηο εθαηφ (49%) ηεο
αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, φπσο απνθαζίζζεθε κε ηηο
απφ 20.5.1998, 24.6.1999 θαη 22.5.2000 απνθάζεηο ηεο Γεληθήο
Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο.
Ρν πνζφ απηφ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ “Δπελδπηηθφ-Γηαρεηξηζηηθφ
Ππλεηαηξηζκφ Δξγαδνκέλσλ Λαππεγείσλ Πθαξακαγθά Ππλ. Ξ.Δ.”, ν
νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ αλσηέξσ
θαηαβνιή λα ην δηαλείκεη ζηα κέιε ηνπ αλάινγα κε ηελ εηζθνξά ελφο
εθάζηνπ.
Ζ παξαπάλσ θαηαβνιή ηειεί ππφ ηελ αίξεζε φηη ν “ΔπελδπηηθφοΓηαρεηξηζηηθφο Ππλεηαηξηζκφο Δξγαδνκέλσλ Λαππεγείσλ Πθαξακαγθά
Ππλ. Ξ.Δ.” ζα έρεη πξνεγνπκέλσο εθρσξήζεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ
κειψλ ηνπ, ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ κεηαβίβαζεο, ηελ απαίηεζή
ηνπ ζην ηίκεκα ηεο πσιήζεσο ησλ κεηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
πνζνζηφ ζαξάληα ελλέα ηνηο εθαηφ (49%) ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο “ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΞΖΓΔΗΑ Α.Δ.” ζηελ “ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΡΟΑΞΔΕΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΔΩΠ Α.Δ.”, ε νπνία θαη ζα
δηαγξάςεη ηηο έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία απαηηήζεηο ηεο
απφ ηηο ζπκβάζεηο πψιεζεο πνπ ζπλεηάγεζαλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 12

παξ. 1 ηνπ Λ. 2367/1995 (ΦΔΘ 261 Α΄), αηξνπκέλνπ απηνδίθαηα ηνπ
ζρεηηθνχ ππέξ απηήο ελερχξνπ.
Ζ πην πάλσ δηαλνκή θαη εθρψξεζε απαιιάζζεηαη απφ νπνηνλδήπνηε
θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ.
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
4. Ρα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ, ηα
έθηαθηα απνζεκαηηθά, θαζψο θαη ηα πξνο αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ πξννξηδφκελα πνζά, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηνλ
εηήζην ηζνινγηζκφ ηεο 31.12.1999 ηεο εηαηξείαο “ΔΙΙΖΛΗΘΑ
ΛΑΞΖΓΔΗΑ Α.Δ.” απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν θαη ηέινο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζζνχλ κε ην ππφινηπν δεκηψλ
πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, θαηά ζεηξά ρξνλνινγηθήο πξνηεξαηφηεηαο,
ζπκςεθηδνκέλσλ πξψηα ησλ δεκηψλ ησλ παιαηφηεξσλ εηψλ –
ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ Ζ ΞΑΟ. 4 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 6 ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 1ε ΡΝ
ΑΟΘΟΝ 39 ΡΝ Λ. 3325/05, ΦΔΘ-68 Α’ [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]

ΚΔΟΝΠ Γ΄
ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ

Άξζξν 7
Οχζκηζε ζεκάησλ ηεο “ΚΔΡΑΙΙΔΗΑ ΑΚΗΑΛΡΝ ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ
(Κ.Α.Β.Δ.) Α.Δ.”
1. Νη κηζζσηνί ηεο εηαηξείαο “Κ.Α.Β.Δ. Α.Δ.”, ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε
εξγαζίαο ζα θαηαγγειζεί χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, δηθαηνχληαη λα
επηιέμνπλ έλα απφ ηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα ηνπ Νξγαληζκνχ
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ν.Α.Δ.Γ.):
α) Απηναπαζρφιεζεο
β) Λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
γ) Δπαλαθαηάξηηζεο

δ) Ραθηηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο
ε) Δηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο.
Νη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ, κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ θαηαγγειία
ηεο ζχκβαζεο, ππεχζπλε δήισζε ζηνλ Ν.Α.Δ.Γ..
2. Αίηεζε γηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζήο ηνπο πξέπεη λα
ππνβάιινπλ ζηελ εηαηξεία εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ αίηεζε-δήισζε απηή είλαη κε αλαθιεηή.
3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ππαγσγήο
ησλ κηζζσηψλ πνπ ηνπο θαηαγγέιζεθε ε ζχκβαζε ζηα πξνγξάκκαηα
α έσο θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζψο επίζεο ε δηάξθεηα ησλ
πξνγξακκάησλ απηψλ θαη ην χςνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ ρξεκαηηθψλ
πνζψλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
4. Πην πξφγξακκα ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο έρνπλ δηθαίσκα
λα εληαρζνχλ κηζζσηνί πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Η.Θ.Α., εθφζνλ
ηελ εκέξα ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζπληξέρνπλ νη
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 44ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη 2.700
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 90 ηνπ Λ.
2676/1999 θαη
β) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 54ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη 4.500
ηνπιάρηζηνλ ζηε κηθηή αζθάιηζε Η.Θ.Α.
5. Ζ δηάξθεηα ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο ζα είλαη κέρξη ηε
ζπκπιήξσζε ησλ ηζρπνπζψλ ζήκεξα πξνυπνζέζεσλ γηα ιήςε
πιήξνπο ή κεησκέλεο ζπληάμεσο γήξαηνο θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο
72 κήλεο. Αλ ζπκπιεξσζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε
κεησκέλεο ζπληάμεσο γήξαηνο, φρη φκσο θαη πιήξνπο, ε εηδηθή
επηδφηεζε ζπλερίδεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ πιήξνπο
ζπληαμηνδφηεζεο, φρη φκσο πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ ρξνληθνχ νξίνπ
απηήο, ήηνη ησλ 72 κελψλ.
Ρν κεληαίν επίδνκα ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο ζα είλαη ίζν κε
ην 75% ηνπ θαηαβαιιφκελνπ θαηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο κεληαίνπ
κηζζνχ ή ηνπ εηθνζηπεληαπιαζίνπ ηνπ θαηαβαιιφκελνπ εκεξνκηζζίνπ
θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 385.000 δξαρκψλ. Ζ κεληαία
απηή εηδηθή επηδφηεζε αλεξγίαο ζα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη' έηνο,
αξρήο γελνκέλεο απφ 1.1.2002 θαηά ην πνζφ κεηαβνιήο ηνπ δείθηε
ηηκψλ θαηαλαισηή ηεο Δ.Π..Δ.

6. Θαηά ην δηάζηεκα ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο ζπλερίδεηαη ε
αζθάιηζε ησλ επηδνηνπκέλσλ ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο,
θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη γηα φινπο ηνπο θιάδνπο ζηνπο
νπνίνπο αζθαιίδνληαλ σο κηζζσηνί. Ν παξαπάλσ ρξφλνο αζθάιηζεο
ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα
ζπληαμηνδφηεζε κε πιήξε ή κεησκέλε ζχληαμε θαη ζεσξείηαη σο
πξαγκαηηθφο ρξφλνο εξγαζίαο. Νη εηζθνξέο γηα θχξηα αζθάιηζε
ππνινγίδνληαη επί ηεο αλψηεξεο αζθαιηζηηθήο θιάζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ζηελ
νπνία θαηαηάζζνληαη νη επηδνηνχκελνη βάζεη ησλ πξάγκαηη
θαηαβιεζεηζψλ απνδνρψλ ηνπο. Δπί ηεο θιάζεο απηήο, φπσο θάζε
θνξά ηζρχεη, ζα εμαθνινπζήζεη ε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θαζ' φιε
ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο. Νη εηζθνξέο γηα επηθνπξηθή
αζθάιηζε ππνινγίδνληαη επί ησλ απηψλ πνζψλ αζθάιηζεο, πιελ ηνπ
ΔΙΞΞ, ζηνλ νπνίν θαηαβάιινληαη νη εηζθνξέο πνπ ηζρχνπλ θάζε
θνξά γη' απηφλ.
7. Πηνλ αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο θαηά ην ρξφλν θαηαγγειίαο ηεο
ζχκβαζεο εξγαζίαο θαηά ηα παξαπάλσ, ζπλππνινγίδεηαη ν ρξφλνο
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.1358/1983, φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ, θαζψο θαη ην ζχλνιν
ησλ εκεξψλ εξγαζίαο ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, κε
εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο πεξί 35εηίαο, ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 825/1978, φπσο θάζε θνξά
ηζρχνπλ.
8. Νη κηζζσηνί πνπ ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα απηφ ζα
ζπληαμηνδνηεζνχλ κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο νξίνπ ειηθίαο θαη
εκεξψλ αζθάιηζεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ηνπ λφκνπ, ηπρφλ δε κεηαβνιή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ρνξεγεηέαο
ζχληαμεο δελ βιάπηεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο.
9. Πην πξφγξακκα εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο επηηξέπεηαη λα
εληάζζνληαη φζνη απφ ηνπο κηζζσηνχο ηεο εηαηξείαο έρνπλ 2.700
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 90 ηνπ Λ.
2676/1999, έσο ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ θαη δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 44ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθφζνλ ην
ζπκπιεξψζνπλ εληφο πεληαεηίαο απφ ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο.
Γηθαίσκα έληαμεο έρνπλ θαη φζνη κηζζσηνί απνρψξεζαλ απφ ηελ
εηαηξεία απφ 1.3.1999 χζηεξα απφ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο
εξγαζίαο.
10. Γηα ηελ έληαμε θαη ηελ επηδφηεζε ησλ κηζζσηψλ ζην πξφγξακκα
ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο, πέξαλ ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ,
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί επηδνηήζεσο ησλ θνηλψλ αλέξγσλ απφ ηνλ

Ν.Α.Δ.Γ.. Ζ εηδηθή επηδφηεζε αλεξγίαο ζα δηαθφπηεηαη αλ ππάξμεη
νπνηαζδήπνηε κνξθήο απαζρφιεζε ηνπ επηδνηνπκέλνπ.
11. Πηνπο κηζζσηνχο ηεο εηαηξείαο πνπ ηνπο θαηαγγέιιεηαη ε
ζχκβαζε εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, θαηαβάιιεηαη
πιήξεο ε ηζρχνπζα λφκηκε ή ζπκβαηηθή απνδεκίσζε πξνζαπμεκέλε
θαηά 50% ζε φζνπο έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα εληαρζνχλ ζην
πξφγξακκα ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο θαη θαηά 100% ζε
φζνπο εληαρζνχλ ζηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα.
12. α) Ρα απαηηνχκελα γηα ηελ θάιπςε ησλ απνδεκηψζεσλ πνζά,
θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα
θαηαβιεζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηελ Δ.Ρ.Β.Α. κέζσ ηεο εηαηξείαο
κεηά ηε ρνξήγεζε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ απφ ην πνπξγείν
Νηθνλνκηθψλ.
β) Νη δαπάλεο πνπ πξνθαινχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πιελ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο, θαιχπηνληαη απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Α.Δ.Γ.
γ) Νη δαπάλεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο εηδηθήο επηδφηεζεο αλεξγίαο ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ.
13. Νη ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, πνπ αλαθέξνληαη
ζηνπο κηζζσηνχο ηεο “Κ.Α.Β.Δ. Α.Δ.” εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα
ηνπο κηζζσηνχο ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
“Κεηαιιεία Βσμίηνπ Διεπζίλνο A.E. M.B.N.”.

(Με το άρθρο 10 του Ν. 3408/05, ΦΕΚ-272 Α’ ορίζεται ότι :
«Κηζζσηνί ηεο εηαηξείαο «ΔΙΙΔΛΗΡ Α.Δ.», ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε
θαηαγγέιιεηαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο ή κνλνκεξψο απφ ηνλ
εξγνδφηε ή ιχεηαη ιφγσ δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή
πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο, ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ λ. 2941/2001 (ΦΔΘ 201 Α΄), κε εμαίξεζε ηηο παξαγξάθνπο 11
θαη 12 πεξίπησζε α΄ απηνχ.
Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ. 2676/1999
(ΦΔΘ 1 Α΄)»).

Άξζξν 8

Ρξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 2773/1999
1. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2γ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 2773/1999
(ΦΔΘ 286 Α΄) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
“Γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ ε αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα ζπληέκλεηαη κε απφθαζε
ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο Ο.Α.Δ.”
2. Πην ηέινο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ. 2773/1999 πξνζηίζεηαη
παξάγξαθνο σο εμήο:
“3. Νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Θψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ
Ππζηήκαηνο ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ
Ππζηήκαηνο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Ο.Α.Δ.”
3. Πην ηέινο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 2773/1999 πξνζηίζεηαη
παξάγξαθνο σο εμήο:
“3. Νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ Θψδηθα Ππλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Ππζηήκαηνο
κεηά απφ έγθξηζε ηεο Ο.Α.Δ.”
4. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ. 2773/1999 αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
“2. Νη Δπηιέγνληεο Ξειάηεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
(πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄) πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ
θαηαλάισζεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο Νδεγίαο 96/92 Δ.Θ. θαη δεκνζηεχεηαη
θάζε έηνο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.”
(ΠΡΖΛ ΞΑΟ. 2 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 25 ΡΝ Λ. 2773/99, ΞΟΝΠΡΗΘΔΡΑΗ
ΔΓΑΦΗΝ ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 16 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 23 ΡΝ Λ. 3175/03, ΦΔΘ207 Α. ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΒΙ. ΡΝ ΑΟΘΟΝ 25 ΡΝ Λ. 2773/99).
5. Πην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Λ.
2773/1999 αληηθαζίζηαληαη νη ιέμεηο “Δηδηθά γηα ηηο κνλάδεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ρνξεγείηαη ζηε Γ.Δ.Ζ. εθ ηνπ λφκνπ απηνχ
εληαία άδεηα παξαγσγήο” σο εμήο:
“Δηδηθά γηα ηηο κνλάδεο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ ρνξεγείηαη ζηε
Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. κε ην λφκν απηφλ εληαία άδεηα παξαγσγήο θαη κέρξη ηελ
31.7.2005 πξνζσξηλή εληαία άδεηα ιεηηνπξγίαο.”

(Με το άρθρο 24 του Ν. 3377/05, ΦΕΚ-202 Α’ ορίζεται ότι :
«1. Ζ ηζρχο ηεο Ξξνζσξηλήο Άδεηαο Ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξεγήζεθε
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2941/2001 (ΦΔΘ 201
Α’) ζηηο κνλάδεο ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ., νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν
42 ηνπ λ. 2773/1999 (ΦΔΘ 286 Α’), παξαηείλεηαη κέρξη ηελ
31.12.2008.
2. Πηηο κνλάδεο ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ., ζηηο νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί Άδεηεο
Ξαξαγσγήο απφ ηηο 24.1.2002 κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο, ρνξεγείηαη κέρξη ηελ 31.12.2008 Ξξνζσξηλή Άδεηα
Ιεηηνπξγίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
2941/2001 (ΦΔΘ 201 Α’)·
3. Πηηο κνλάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο
1 θαη 2, πεξηιακβάλνληαη θαη νη κνλάδεο ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα (Ξίλαθεο Α θαη Β) ηεο απφθαζεο ηνπ
πνπξγνχ Αλάπηπμεο Γ5/ΖΙ/Α/23332/27.12.2004 (ΦΔΘ 1940 Β’).
4. Ξεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ησλ αδεηψλ ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, κπνξεί λα δνζεί, γηα ιφγνπο δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο»).

Άξζξν 9
Θέκαηα Γ.Δ.Ζ. Α.Δ.
1. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.
1280/1982 (ΦΔΘ 108 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
“Άξζξν 1
Αγξνηηθέο εθηάζεηο πνπ απνθηψληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηε
Γ.Δ.Ζ. γηα θαηαζθεπή πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ θαη παχνπλ λα είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζθνπψλ ηεο, κεηαβηβάδνληαη θαηά θπξηφηεηα ζην Γεκφζην ρσξίο
αληάιιαγκα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Ζ.,
πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Αλάπηπμεο.”
2. Ζ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ. (Γ.Δ.Ζ. Α.Δ.) κπνξεί λα
πξνζιακβάλεη πξφζσπα γηα ηελ πιήξσζε νξγαληθψλ ζέζεσλ
δηεπζπληψλ, χζηεξα απφ δεκφζηα πξνθήξπμε, εθφζνλ δελ είλαη
δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο. Ζ

ζεηεία ησλ πξνζψπσλ απηψλ είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα
παξαηείλεηαη.
3. Νη φξνη ηεο πξνθήξπμεο, ην πνζνζηφ ησλ δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ
πνπ πιεξψλνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη
αλψηεξν ηνπ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ νξγαληθψλ
ζέζεσλ δηεπζπληψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα
Θαλνληζκφ Γηάξζξσζεο πεξεζηψλ απηήο, νη απνδνρέο, ε δηαδηθαζία
επηινγήο, ε δηαδηθαζία παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ
απηήο.
4. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
Γ.Δ.Ζ. Α.Δ., ε νπνία ζπζηάζεθε κεηά απφ κεηαηξνπή ηεο Γεκφζηαο
Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (Γ.Δ.Ζ.), νξίζηεθε ζην πνζφ ησλ
δηαθνζίσλ είθνζη δηζεθαηνκκπξίσλ (220.000.000.000) δξαρκψλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ απηήο, ην νπνίν
θαηαξηίζηεθε δπλάκεη ηνπ π.δ. 333/2000 (ΦΔΘ 278 Α΄) θαη
αληηζηνηρεί ζην θαηά ηελ 31.12.2000 εκθαληδφκελν ζηα βηβιία ηεο
νινζρεξψο θαη πιήξσο θαηαβεβιεκέλν απφ ηνλ κέηνρν απηήο
Διιεληθφ Γεκφζην θεθάιαην ηεο πξνυθηζηάκελεο Γ.Δ.Ζ., ηεο νπνίαο
ε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. απνηειεί θαζνιηθή δηάδνρν ιφγσ κεηαηξνπήο.
5. Ζ πξνβιεπφκελε θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Θ.Λ.
2190/1920 (ΦΔΘ 37 Α΄) πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ δελ απαηηείηαη σο πξνο ην θεθάιαην ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ.
6. Ζ Γ.Δ.Ζ. Α.Δ., θαζνιηθή δηάδνρνο ιφγσ κεηαηξνπήο ηεο Γ.Δ.Ζ.,
ππνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο ζε φια ελ γέλεη ηα εκπξάγκαηα θαη
ελνρηθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηεο πξνυθηζηάκελεο Γ.Δ.Ζ.,
ρσξίο ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαγξαθήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ
ηχπνπ θαη θαηά παξέθθιηζε θάζε αληίζεηεο δηάηαμεο, γεληθήο ή
εηδηθήο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, ε επειζνχζα
θαζνιηθή δηαδνρή ζεκεηψλεηαη, ρσξίο θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε
ηέινπο ή δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ, ζην πεξηζψξην ησλ
νηθείσλ βηβιίσλ κεηαγξαθψλ ησλ αξκφ- δησλ πνζεθνθπιαθείσλ ή
θαηά πεξίπησζε Θηεκαηνινγίσλ. Αθίλεηα ηεο Γ.Δ.Ζ., ηα νπνία θαηά
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, παξά ηελ χπαξμε
λφκηκνπ ηίηινπ θηήζεσο, δελ είραλ ηπρφλ κεηαγξαθεί επ' νλφκαηί ηεο
ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ, κεηαγξάθνληαη αηειψο επ' νλφκαηη
ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ., ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε ηέινπο ή
δηθαηψκαηνο ηξίηνπ. Νκνίσο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε
ηέινπο ή δηθαηψκαηνο ηξίηνπ, κεηαβηβάδνληαη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ.
ζηνλ Ν.Α.Ξ. - Γ.Δ.Ζ. ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ
άξζξνπ 34 ηνπ Λ. 2773/1999.

Ωο εκεξνκελία ελάξμεσο ηζρχνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο νξίδεηαη ε
1ε Ηαλνπαξίνπ 2001.
7. Γελ ρσξεί αλαγθαζηηθή εθηέιεζε νχηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ θαηά ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ.
ή θαηά ησλ εθηεινχκελσλ απφ ηε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. έξγσλ ή
εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θνηλήο σθέιεηαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ παξαγσγήο, κεηαθνξάο, δηαλνκήο θαη πξνκήζεηαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2773/1999.
8. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1468/1950
(ΦΔΘ 169 Α΄), ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ β.δ. ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 1951
(ΦΔΘ 35 Α΄), ησλ άξζξσλ 12, 13 θαη 14 ηνπ α.Λ. 167/2/1951 (ΦΔΘ
36 Α΄), ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 4483/1965 (ΦΔΘ
118 Α΄), φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηα πθηζηάκελα θαηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ πξνλφκηα ή δηθαηψκαηα
απαιινηξηψζεσο αθηλήησλ, ζπζηάζεσο δνπιεηψλ, ρξήζεσο νδψλ,
πιαηεηψλ, πεδνδξνκίσλ, δηέιεπζεο γξακκψλ ή θαισδίσλ ή
δηαλνίμεσο ππφγεησλ ζεξάγγσλ ή εθηειέζεσο ππέξγεησλ ή ππφγεησλ
εξγαζηψλ, ηνπνζέηεζεο ζηχισλ, εγθαηάζηαζεο ππνζηαζκψλ, πνπ
είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, επηζθεπή,
εθκεηάιιεπζε, αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη
ηερληθήο αξηηφηεηαο ηνπ Ππζηήκαηνο Κεηαθνξάο θαη ηνπ Γηθηχνπ
Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, θπξηφηεηαο ηεο Γ.Δ.Ζ., θαη ελ γέλεη
ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη παξνρή ππεξεζηψλ ή
άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θνηλήο σθέιεηαο παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ππέξ ηνπ Γηαρεηξηζηή Ππζηήκαηνο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
9. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 4 ηνπ Λ. 1468/ 1950, φπσο
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 1672/1951 θαηαξγείηαη.
10. Θάζε δηάηαμε λφκνπ, γεληθή ή εηδηθή, πνπ αθνξά ηε Γ.Δ.Ζ., πξν
ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζε αλψλπκε εηαηξεία κε ην π.δ. 333/2000,
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη εθφζνλ δελ είλαη αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Λ. 2773/1999, ηνπ π.δ. 333/2000 θαη ηνπ άξζξνπ απηνχ.
11. Κέρξηο φηνπ εθιεγνχλ θαη ζπγθξνηεζνχλ ζηε Γεκφζηα
Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ. ηα ζπκβνχιηα εξγαδνκέλσλ ηνπ Λ.
1767/1988 (ΦΔΘ 63 Α΄), ην πθηζηάκελν Θεληξηθφ Δξγαζηαθφ
Ππκβνχιην (Θ.Δ.Π.) ιεηηνπξγεί σο ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ, θαη πάλησο φρη πέξαλ
ηεο 31.12.2001.

Άξζξν 10
Θέκαηα Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκψλ
Ρν άξζξν 10 ηνπ Λ. 2744/1999 (ΦΔΘ 222 Α΄) ηξνπνπνηείηαη σο
εμήο:
“Άξζξν 10 1. Νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 1 ηνπ Λ. 2414/1996
(ΦΔΘ 135 Α΄) Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ
άκεζα ή έκκεζα ζην Γεκφζην ή ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.
2000/1991 (ΦΔΘ 206 Α΄), νη νπνίεο έρνπλ ηε κνξθή αλψλπκεο
εηαηξείαο θαη ελ φςεη ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Αζελψλ, πξνβαίλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο
λνκνζεζίαο, ζε αλακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ
(φπσο ελδεηθηηθψο κε κεηαβίβαζε παγίσλ, αλακφξθσζε ηνπ
εηαηξηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, δηαγξαθή
ρξεψλ, ζπκςεθηζκφ απαηηήζεσλ κε ην Γεκφζην ή λνκηθά πξφζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή εηαηξείεο),
ζεσξνχληαη φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξηπηψζεσο 3 ηνπ
ηκήκαηνο I ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ξ.Γ. 350/1985 (ΦΔΘ 126 Α΄), εθφζνλ
θαηαξηίδνπλ ε- ιεγκέλν απφ νξθσηφ ειεγθηή ζρέδην (proforma) ησλ
θαηά ηα αλσηέξσ αλακνξθσκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηηο
ηξεηο θαη' αλψηαην φξην ηειεπηαίεο ρξήζεηο πξν ηεο εηζαγσγήο. Ρν
ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν πνπ
ζπληάζζεηαη, δεκνζηεχεηαη θαη εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ π.δ. 348/1985 (ΦΔΘ 125 Α΄).
2. Ρα πάγηα ζηνηρεία ησλ Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκψλ
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Λ. 2414/ 1996 (ΦΔΘ 135 Α΄)
κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ απφ εθηηκεηέο ηνπ Πψκαηνο Νξθσηψλ
Δθηηκεηψλ ή απφ άιινλ αλαγλσξηζκέλν εθηηκεηή δηεζλνχο θχξνπο,
ηνλ νπνίν ζα επηιέμεη ε επηρείξεζε. Νη εθηηκήζεηο ελζσκαηψλνληαη
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πνπ
πξνέξρεηαη απφ κεηαηξνπή Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο ηεο πξψηεο κεηά
ηε κεηαηξνπή ρξήζεο. Ζ δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξν- θχςεη απφ ηελ
εθηίκεζε απηή ζρεκαηίδεη Δηδηθφ Απνζεκαηηθφ θεθάιαην, ε
δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ δελ ππφθεηηαη ζε νπνηαδήπνηε θνξνινγία.
3. Γηάθνξεο ππνρξεψζεηο, πξνβιέςεηο θαη απαμηψζεηο νη νπνίεο δελ
είραλ απεηθνληζηεί ζηηο πθηζηάκελεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ
απηνχ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πνπ
πξνέξρεηαη απφ κεηαηξνπή Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο ή Νξγαληζκνχ ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 2414/1996 θαη νη νπνίεο αλάγνληαη ζε
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
γηα ηελ πξψηε κεηά ηε κεηαηξνπή ηεο ζε αλψλπκε εηαηξεία ρξήζε,

κε ηζφπνζε αχμεζε ή κείσζε ηνπ Δηδηθνχ Απνζεκαηηθνχ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 2.
4. Πηηο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.
2414/1996 δελ επηβάιινληαη πξφζηηκα ή θπξψζεηο ηνπ Θψδηθα
Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ (π.δ. 186/1992, ΦΔΘ 84 Α΄) θαη ηνπ Λ.
2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α΄), φπσο ηζρχεη, εθφζνλ ηπρφλ παξαιείςεηο
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα ζρεηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ησλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκψλ απνθαηαζηαζνχλ κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
κεηά απφ ην πέξαο ηεο πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεο κεηά ηε κεηαηξνπή
ηνπο ζε αλψλπκε εηαηξεία. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ
Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο ε παξαπάλσ πξνζεζκία κπνξεί λα
παξαηαζεί.
5. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ρξήζε εμνκνηψλεηαη
θαη θάζε βξαρχηεξε ηνπ έηνπο δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ησλ αλσηέξσ
Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκψλ, κε ηε λνκηθή κνξθή πνπ
είραλ πξηλ απφ ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε αλψλπκεο εηαηξείεο. Ζ ρξήζε
αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο απηνχ θαη ιήγεη ηελ
πξνεγνχκελε ηεο έλαξμεο ηεο πξψηεο ρξήζεο ηνπο σο αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ.”

Άξζξν 11
Ξαξάηαζε κίζζσζεο
Ξαξαηείλεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, γηα ηέζζεξα ρξφληα απφ ηε ιήμε
ηεο, ε ηζρχο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ηνπ Γεκφζηνπ Κεηαιιείνπ
Καγγαλίνπ “Ξχξγνπ Γξαλίηε Α” ηνπ Λ. Γξάκαο πνπ ζπλνκνινγήζεθε
κε ηελ 4186/ 18.8.1939 ζχκβαζε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ
Θιενκέλνπο Πηακαηίνπ Ξαπαδνπνχινπ, παξαηάζεθε κε ηελ 39346/
944/1.6.1957 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Βηνκεραλίαο θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ' αξηζκ. 13974/9.4.1957, 45373/
24.12.1973 θαη 12747/22.7.1997 πξάμεηο ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ
Αζελψλ Ησάλλνπ Θνπγθνχινπ, Δπαγγέινπ Θαηζαλνχ θαη ΆλλαοΑλλέδαο Δκκαλνπήι Διεπζεξίνπ Ξαληειή, αληίζηνηρα.

(Με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3190/03, ΦΚΕ-249 Α’
ορίζεται ότι : «Ξαξαηείλεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, γηα ηέζζεξα έηε
απφ ηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Λ. 2941/2001 ιήμε ηεο, ε
ηζρχο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ηνπ Γεκνζίνπ Κεηαιιείνπ Καγγαλίνπ

«Ξχξγνπ Γξαλίηε Α΄» ηνπ Λνκνχ Γξάκαο πνπ ζπλνκνινγήζεθε κε
ηελ 4186/18.8.1939 ζχκβαζε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ
Θιενκέλνπο Πηακαηίνπ Ξαπαδφπνπινπ, παξαηάζεθε κε ηελ 39346/
944/1.6.1957 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Βηνκεραλίαο θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 13974/ 944/9.4.1957, 45373/24.12.1973 θαη
12747/22.7.1997 πξάμεηο ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ Αζελψλ Ησάλλνπ
Θνπγθνχινπ, Δπαγγέινπ Θαηζάλνπ θαη Άλλαο Αλλέδαο Δκκαλνπήι
Διεπζεξίνπ Ξαληειή, αληίζηνηρα»).

Άξζξν 12
Θέληξα δηαθνπψλ αιινδαπψλ - Γξαθεία Ξιεξνθνξηψλ Δ.Ν.Ρ.
1. Πηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2160/1993 (ΦΔΘ 118
Α΄) πξνζηίζεηαη εδάθην σο αθνινχζσο:
“Ρα θέληξα δηαθνπψλ θαη παξαζεξηζκνχ αιινδαπψλ (Θ.Γ.Ξ.Α.), ηα
νπνία θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Λ. 2160/1993 πθίζηαλην θαη
ιεηηνπξγνχζαλ λφκηκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Λ.
3185/1955, ιακβάλνπλ ην εηδηθφ ζήκα ηνπ Δ.Ν.Ρ. γηα ηε ιεηηνπξγηθή
κνξθή κε ηελ νπνία αλεγέξζεζαλ ή γηα ηελ πην ζπγγελή ιεηηνπξγηθή
κνξθή θαη θαηαηάζζνληαη ζε αληίζηνηρε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο ή
ζηελ θαηψηεξε ηάμε ησλ θαηαιπκάησλ ηεο κνξθήο απηήο.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνξθψλ
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ σο Θ.Γ.Ξ.Α., επηηξέπεηαη
κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δ.Ν.Ρ.”
2. Ρα Γξαθεία Ξιεξνθνξηψλ ηνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Ρνπξηζκνχ,
πνπ ηδξχνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα
νξγαλψζεψο ηνπ, κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ θαζ' φιν ην
εηθνζηηεηξάσξν, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ θάζε είδνπο πιεξνθνξίεο
ζε εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο ηνπξίζηεο.
3. Ρν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.
2160/1993 θαηαξγείηαη.
4. Ζ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Λ. 2636/1998
(ΦΔΘ 198 Α΄) παξαηείλεηαη γηα δχν ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ λφκνπ απηνχ.
5. Πην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο
παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2206/1994 (ΦΔΘ 62 Α΄)
πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο “κε ζθνπφ λα εηζθεξζνχλ ζηηο εηαηξείεο ηεο

πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 2837/2000
(ΦΔΘ 178 Α΄).”

Άξζξν 13
Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 2601/1998 γηα ηηο
ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο
1. Ζ πεξίπησζε (iii) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.
2601/1998 (ΦΔΘ 81 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“iii. Γηα επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ νινθιεξσκέλεο κνξθήο
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ηνπξηζηηθψλ νξγαλσκέλσλ
θαηαζθελψζεσλ (campings), θαζψο θαη Θέληξσλ Γηαθνπψλ θαη
Ξαξαζεξηζκνχ Αιινδαπψλ, γηα επελδχζεηο πξνζζήθεο
ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θαζψο
θαη γηα επελδχζεηο αμηνπνίεζεο ηακαηηθψλ πεγψλ, πνπ γίλνληαη απφ
παιαηνχο θνξείο, γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξέρνληαη ελαιιαθηηθά
φια ηα είδε εληζρχζεσλ.”
(Αληηθαηαζηάζεθε ε πεξ. ηηη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.
3105/03, ΦΔΘ-29 Α’. Βι. παξ. 3 άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2601/98).
2. Πην ηέινο ηεο ηξίηεο πξφηαζεο ηεο πεξίπησζεο (η) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2601/1998, πξνζηίζεληαη ηα
εμήο:
“ή μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ δηαθφςεη πξνζσξηλά ηε
ιεηηνπξγία ηνπο γηα πέληε έηε θαη' αλψηαην φξην, ρσξίο ζην
δηάζηεκα απηφ λα έρεη γίλεη αιιαγή ζηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ππφ
ηνλ φξν φηη θαηά ην ρξφλν ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο.”
3. Πην ηέινο ηεο ηέηαξηεο πξφηαζεο ηεο πεξίπησζεο (η) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2601/1998, πξνζηίζεληαη ηα
αθφινπζα:
“Δπίζεο εθζπγρξνληζκνχ νινθιεξσκέλεο κνξθήο ηέηνησλ
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ δηαθφςεη πξνζσξηλά ηε
ιεηηνπξγία ηνπο γηα πέληε έηε θαη' αλψηαην φξην, ρσξίο ζην
δηάζηεκα απηφ λα έρεη γίλεη αιιαγή ζηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ππφ
ηνλ φξν φηη κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο αλαβαζκίδνληαη ηνπιάρηζηνλ
ζε Γ΄ ηάμεο.”

4. Πηελ πεξίπησζε (η) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.
2601/1998 θαη κεηά ηελ ηέηαξηε πξφηαζε, πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε
πξφηαζε:
“Ζ δεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ πξνζζήθε
λέσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πηζίλσλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπιάρηζηνλ Γ΄ ηάμεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ
θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2, κε ζθνπφ ηελ παξνρή
πξφζζεησλ ππεξεζηψλ.”
5. Πηελ ππνπεξίπησζε (i) ηεο πεξίπησζεο (δ΄) ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2601/1998 θαη κεηά ηε θξάζε “γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ”, πξνζηίζεηαη ε θξάζε
“απεπζείαο”. Δπίζεο κεηά ηε θξάζε “ηνλ Διιεληθφ Νξγαληζκφ
Ρνπξηζκνχ”, πξνζηίζεηαη ε θξάζε “ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία Διιεληθά
Ρνπξηζηηθά Αθίλεηα (Δ.Ρ.Α. Α.Δ.),”.
6. Πην ηέινο ηεο πεξίπησζεο (ε) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ Λ. 2601/1998, πξνζηίζεληαη ηα εμήο:
“Πηελ επηαεηία απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ηεο
παξαγξάθνπ απηήο, πεξηιακβάλεηαη θαη ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε
κνλάδα ιεηηνπξγνχζε σο επηρείξεζε εθκεηάιιεπζεο ελνηθηαδφκελσλ
δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ, πξνθεηκέλνπ γηα μελνδνρεηαθέο κνλάδεο
πνπ πξνέθπςαλ απφ ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή κνλάδαο
ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ.”
7. Πην ηέινο ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ Λ. 2601/1998, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
“Δηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα επελδχζεηο ίδξπζεο ή επέθηαζεο
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ΑΑ ή Α΄ ηάμεο, ηα παξερφκελα πνζνζηά
ελίζρπζεο ηεο επηρνξήγεζεο, ηεο επηδφηεζεο ηφθσλ θαη ηεο
επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηεο πξψηεο νκάδαο
εληζρχζεσλ νξίδνληαη ζε 20% γηα ηε Γ΄ πεξηνρή θαη ζε 30% γηα ηε
Γ΄ Ξεξηνρή.”
8. Πην ηέινο ηεο πεξίπησζεο (β) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ Λ. 2601/1998, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
“Ρα παξαπάλσ εληαία πνζνζηά εληζρχζεσλ παξέρνληαη θαη γηα
δεκηνπξγία λέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο Α΄.”
9. Ζ πεξίπησζε (γ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.
2601/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

“γ. Γηα κεηαηξνπή παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ζε
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο παξέρνληαη, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Α΄, εληαία πνζνζηά ελίζρπζεο σο εμήο:
(i) Δπηρνξήγεζε 45%
(ii) Δπηδφηεζε ηφθσλ 45%
(iii) Δπηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 45% ή ελαιιαθηηθά:
(i) Φνξνινγηθή απαιιαγή 100%
(ii) Δπηδφηεζε ηφθσλ 45%.” Γαλεηνδφηεζε ή αξσγή πνπ ειήθζε απφ
ην Γεκφζην γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ ππέζηε
παξαδνζηαθφ ή δηαηεξεηέν θηίξην απφ ζεηζκφ δελ ζεσξείηαη
επηρνξήγεζε απφ άιιε πεγή.
10. Απφ ηελ ππνπεξίπησζε 1 ηεο πεξίπησζεο (δ) ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2601/1998 δηαγξάθεηαη ε θξάζε “αμηνπνίεζε
ηακαηηθψλ πεγψλ” θαη ζηελ ππνπεξίπησζε 2 ηεο ίδηαο πεξίπησζεο
ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ θαη κεηά ηε θξάζε “θαζψο θαη γηα γήπεδα
γθνιθ”, πξνζηίζεηαη ε θξάζε “θαη γηα αμηνπνίεζε ηακαηηθψλ
πεγψλ,”.
11.Ρν ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο (δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2601/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“Γηα επελδχζεηο ή / θαη πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
εμνπιηζκνχ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ παξαπάλσ κνλάδσλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ νινθιεξσκέλεο κνξθήο εθζπγρξνληζκνχ
ή ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, πελήληα εθαηνκκχξηα (50.000.000) δξρ..
Δηδηθά γηα επελδχζεηο ή / θαη πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο εμνπιηζκνχ γηα νινθιεξσκέλεο κνξθήο εθζπγρξνληζκφ ή
γηα δεκηνπξγία λέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θάησ ησλ 50 θιηλψλ, ην ειάρηζην χςνο
νξίδεηαη ζηα είθνζη πέληε εθαηνκκχξηα (25.000.000) δξρ.”.

Άξζξν 14
1. Δπελδχζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, γηα ίδξπζε - επέθηαζε
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο θξίζεθαλ βηψζηκεο θαη ησλ
νπνίσλ ε κε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1892/1990 (ΦΔΘ 101
Α΄) αθπξψζεθε κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο χζηεξα απφ αίηεζε ησλ
θνξέσλ ηνπο, εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ

ιφγσ λφκνπ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο επαλεμεηάδνληαη γηα ππαγσγή
ζην θαζεζηψο ησλ εληζρχζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ.
Γηα ηελ επαλεμέηαζε απαηηείηαη αίηεζε ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο, ε
νπνία ππνβάιιεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έμη (6) κελψλ
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο καδί κε ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
α. Ρερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. β. Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ζε ηζρχ,
εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Διιεληθφ Νξγαληζκφ Ρνπξηζκνχ (ΔΝΡ).
γ. Ξξνζθνξέο - πξνηηκνιφγηα ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο ηεο
επέλδπζεο ή / θαη δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ, πνπ
έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξρηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο
ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1892/1990 κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο γηα φζεο
επελδχζεηο έρνπλ νινθιεξσζεί.
δ. Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη' ειάρηζην ζην
πνζνζηφ, κε βάζε ην νπνίν είραλ θξηζεί αξρηθά βηψζηκεο.
ε. Ηζνινγηζκνχο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αξρηθήο αίηεζεο
ππαγσγήο.
2. Δληζρπφκελν θφζηνο ησλ επελδχζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1
ζεσξείηαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην
ρξφλν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο.
3. Γηα ηελ απνδνρή ησλ αηηήζεσλ θαη ηελ ππαγσγή ζην Λ.
1892/1990 δελ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ησλ θνλδπιίσλ, πνπ είραλ
θαζνξηζηεί κε ηηο απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην δεχηεξν εδάθην
ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
4. Ζ κε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή ε ππνβνιή ειιηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ,
εληφο ηεο νξηδφκελεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, επηθέξεη απψιεηα
ηνπ δηθαηψκαηνο επαλεμέηαζεο θαη ππαγσγήο.
5. Πηηο ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ππάγνληαη θαη
επελδχζεηο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, ησλ νπνίσλ νη θνξείο είραλ
ππνβάιεη αξκνδίσο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2000 αίηεζε επαλεμέηαζήο
ηνπο γηα ππαγσγή, θαη' εθαξκνγή ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 1.
6. Δληζρχζεηο πνπ θαηεβιήζεζαλ γηα επελδχζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
ηνκέα, ε ππαγσγή ησλ νπνίσλ ζην Λ. 1892/1990 αθπξψζεθε κε ηηο
ίδηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, δελ αλαδεηνχληαη. Νη παξαπάλσ
επελδχζεηο εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ
λφκνπ θαη ηνπο φξνπο ησλ ζρεηηθψλ εγθξηηηθψλ πξάμεσλ.

Άξζξν 15
1. Απφ ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο (δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2601/1998 απαιείθεηαη ε ιέμε “πιεξνθνξηθήο”.
2. Γηα ηηο επελδχζεηο ή/θαη πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
εμνπιηζκνχ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο
ηερλνινγίαο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα πιεξνθνξηθήο, πνπ θαηά
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ αξρίζεη λα
πινπνηνχληαη, ζπλερίδνπλ λα έρνπλ εθαξκνγή νη εληζρχζεηο ηεο
θνξνινγηθήο απαιιαγήο θαη ηεο επηδφηεζεο ηφθσλ ηεο δεχηεξεο
νκάδαο εληζρχζεσλ ηνπ Λ. 2601/1998, θαηά παξέθθιηζε ησλ
νξηδνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 1.

Άξζξν 16
Θίλεηξα γηα κεηεγθαηαζηάζεηο βπξζνδεςείσλ
1. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2601/1998, πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε (σ) σο εμήο:
"σ. Δπηρεηξήζεηο βπξζνδεςείσλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζή ηνπο απφ
ηνπο Λνκνχο Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Σαλίσλ εληφο Βηνκεραληθψλ
θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξεξηνρψλ (Β.Δ.ΞΔ.), ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη νη
θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο.
Δληζρπφκελεο δαπάλεο:
i. Ζ θαηαζθεπή, ε επέθηαζε, ν εθζπγρξνληζκφο βηνκεραλνζηαζίσλ,
θηηξηαθψλ, εηδηθψλ θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη νη
δαπάλεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
ii. Ζ θαηαζθεπή απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη ρψξσλ ζπληήξεζεο ησλ
πξντφλησλ.
iii. Ζ αγνξά απνπεξαησζεηζψλ ή εκηηειψλ βηνκεραληθψλ ή
βηνηερληθψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ παξακέλνπλ ζε αδξάλεηα
θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) έηε πξηλ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
iv. Ζ αγνξά βηνηερληθψλ ρψξσλ ζε ηππνπνηεκέλα βηνηερληθά θηίξηα
ησλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξεξηνρψλ (Β.Δ.ΞΔ.).

v. Ζ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ
θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. Ρα κηζζψκαηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηνπ
νπνίνπ απνθηάηαη ε ρξήζε.
vi. Ζ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ
απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγάλσζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ αγνξάο ηνπ αλαγθαίνπ
ινγηζκηθνχ θαη ησλ δαπαλψλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην
ζηάδην εγθαηάζηαζήο ηνπ.
vii. Νη δαπάλεο κειεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εηζαγσγή, αλάπηπμε
θαη εθαξκνγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηερλνγλσζίαο, ζχγρξνλσλ
κεζφδσλ θαη βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.
viii. Νη δαπάλεο γηα απνζπλαξκνιφγεζε, κεηαθνξά θαη
επαλαζπλαξκνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ.
ix. Ζ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγηνπ ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη
ε θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαθίλεζε πιηθψλ θαη
πξντφλησλ.”
2. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2601/1998, πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε (xi), σο εμήο:
“xi. Γηα ηηο επελδχζεηο ή / θαη ηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο εμνπιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξίπησζεο (σ) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηφζν ησλ λέσλ, φζν θαη ησλ παιαηψλ
θνξέσλ, γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξέρνληαη ελαιιαθηηθά φια ηα
είδε ησλ εληζρχζεσλ.”
3. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2601/1998, πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε (σ) σο εμήο:
“σ. Γηα ηηο επελδχζεηο ή / θαη ηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο εμνπιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξίπησζεο (σ) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, αλεμάξηεηα εάλ απηέο γίλνληαη απφ
λένπο ή παιαηνχο θνξείο, παξέρνληαη πνζνζηά ελίζρπζεο σο εμήο:
Ξεξηνρή

Ξνζνζηφ

Ξνζνζηφ

Ξνζνζηφ

Δπηρνξήγεζεο Δπηδφηεζεο Δπηδφηεζεο
Ρφθσλ
Σξεκαηνδνηηθήο
Κίζζσζεο

Γ’
40 %
40 %
Γ’
30 %
30 %
Β’
30 %
30 %
Α’
30 %
30 %
ή ελαιιαθηηθά:
Ξεξηνρή πΞνζνζηφ Φνξνινγηθήο
Απαιιαγήο (Αθνξνιφγεην
Απνζεκαηηθφ)
Γ’
100 %
Γ’
70 %
Β’
70 %
Α’
70 %

40
30
30
30

%
%
%
%

Ξνζνζηφ
Δπηδφηεζεο
Ρφθσλ
40 %
30 %
30 %
30 %

Ζ πεξίπησζε (π) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2601/ 1998 πνπ
δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2001, κε
ην άξζξν 41 παξ. 2 ηνπ Λ. 2873/2000, έρεη εθαξκνγή θαη ζηηο
επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξίπησζεο (σ) ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2601/1998.”
4. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2601/1998, πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε (θ) σο εμήο:
“θ. Γηα επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξίπησζεο (σ) ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 3, είθνζη πέληε εθαηνκκχξηα (25.000.000)δξρ.”
5. Πην εδάθην (β) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2601/1998,
πξνζηίζεηαη πεξίπησζε (xv) σο εμήο:
“xv. Δπελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ βπξζνδεςείσλ ηεο πεξίπησζεο
(σ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, γηα ηε κεηεγθαηάζηαζή ηνπο
απφ ηνπο Λνκνχο Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Σαλίσλ εληφο
Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξεξηνρψλ (Β.Δ.ΞΔ.), ζηηο νπνίεο
πθίζηαληαη νη θαηάιιειεο ππνδνκέο.”
6. Πηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2601/1998, πξνζηίζεηαη
εδάθην, σο εμήο:
“Oη εληζρχζεηο ηεο πεξίπησζεο (σ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ Λ. 2601/1998, γηα ηηο επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ
βπξζνδεςείσλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζή ηνπο απφ ηνπο Λνκνχο
Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Σαλίσλ, παξέρνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ε κεηεγθαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη
εληφο Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξεξηνρψλ (Β.Δ.ΞΔ.), ζηηο
νπνίεο πθίζηαληαη νη θαηάιιειεο ππνδνκέο. Καδί κε ηελ αίηεζε απφ
ηελ επηρείξεζε πνπ δεηεί ηελ παξνρή εληζρχζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ

αλσηέξσ πεξίπησζε, ππνβάιιεηαη ε άδεηα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηεο
Β.Δ.ΞΔ. γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηεο.”
7. Πηελ ππνπεξίπησζε (1) ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 2601/1998, κεηά ηελ θξάζε “επηρεηξήζεσλ
εθκεηάιιεπζεο κέζσλ κεηαθνξάο αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ ηεο
πεξίπησζεο (μ) ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ” πξνζηίζεηαη ε θξάζε
“επηρεηξήζεσλ βπξζνδεςείσλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζή ηνπο απφ ηνπο
Λν- κνχο Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη Σαλίσλ εληφο Βηνκεραληθψλ θαη
Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξεξηνρψλ (Β.Δ.ΞΔ.), ηεο πεξίπησζεο (σ) ηεο ίδηαο
παξαγξάθνπ.”
8. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Νηθνλνκίαο θαη
Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
απηνχ κπνξεί λα επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο
επηθξάηεηαο.

Άξζξν 17
Θίλεηξα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο βηνκεραλίαο
1. α) Πηελ πεξίπησζε (λ) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.
2601/1998 θαη κεηά ηηο ιέμεηο “ηνπ άξζξνπ 3” πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο
“θαζψο θαη γηα ηηο επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξίπησζεο (ζη)
ηεο παξ. 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ."
β) Ζ ηζρχο ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ αλαηξέρεη ζηελ ηζρχ ηνπ Λ.
2601/1998 (15.4.1998).
2. Ζ ππνπεξίπησζε (xviii) ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2601/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“xviii. Ζ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε λέσλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ
απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγάλσζεο απνζεθψλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαγθαίνπ ινγηζκηθνχ, γηα ηε
δεκηνπξγία, επέθηαζε ή/θαη αλάπηπμε ειεθηξνληθήο απνζήθεο ζην
ρψξν ηνπ βηνκεραλνζηαζίνπ, ζην πιαίζην εθζπγρξνληζκνχ ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο”.
3. Νη πεξηπηψζεηο (ζη) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Λ. 2601/1998 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
“ζη. Γηα ηηο επελδχζεηο θαη ινηπέο δαπάλεο ηα ησλ ππαγφκελσλ
κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 3, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο ππνπεξηπηψζεηο (xvii),
(xviii), (xx) θαη (xxi) ηεο ελ ιφγσ πεξίπησζεο, θαζψο θαη γηα ηηο

επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνηφηεηαο ηεο
πεξίπησζεο (ζη) ηεο ίδηαο σο άλσ παξαγξάθνπ, παξέρεηαη κφλν ε
ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο ζε πνζνζηφ 25% γηα ηελ πεξηνρή Α΄,
30% γηα ηηο πεξηνρέο Β΄ θαη Γ΄ θαη 35% γηα ηελ πεξηνρή Γ΄,
αλεμάξηεηα εάλ νη επελδχζεηο θαη νη ινηπέο απηέο δαπάλεο γίλνληαη
απφ λένπο ή παιαηνχο θνξείο.
δ. Γηα ηηο επελδχζεηο ησλ ππαγφκελσλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ
ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, φπσο απηέο
αλαθέξνληαη ζηελ ππνπεξίπησζε (xix) ηεο ελ ιφγσ πεξίπησζεο,
παξέρεηαη κφλν ε ελίζρπζε ηεο επηρνξήγεζεο ζε εληαίν πνζνζηφ
35% γηα φιεο ηηο πεξηνρέο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Α΄, αλεμάξηεηα
εάλ νη επελδχζεηο απηέο γίλνληαη απφ λένπο ή παιαηνχο θνξείο."
4. Ρν ειάρηζην χςνο ησλ 50 εθ. δξρ., πνπ νξίδεηαη ζηελ πξψηε
πξφηαζε ηεο πεξίπησζεο (γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
Λ. 2601/1998, κεηψλεηαη ζηα 25.000.000 εθαηνκκχξηα δξρ.
Πην ηέινο ηεο πεξίπησζεο (γ) ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ πξνζηίζεηαη ε
θξάζε “θαη γηα ηηο επελδχζεηο επέθηαζήο ηνπο πελήληα εθαηνκκχξηα
δξαρκέο.”
5. Πηελ ηέηαξηε ζεηξά ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2601/1998 θαη κεηά ηε θξάζε
“δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ (15.000.000) δξρ.”, πξνζηίζεηαη ε θξάζε
“ή ησλ εηθνζηπέληε εθαηνκκπξίσλ (25.000.000) δξρ. πξνθεηκέλνπ
γηα ηηο επελδχζεηο θαη ινηπέο δαπάλεο ησλ ππαγφκελσλ επηρεηξήζεσλ
ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο
ππνπεξηπηψζεηο (xvii), (xviii), (xx) θαη (xxi).”
6. Ζ ππνπεξίπησζε (x) ηεο πεξίπησζεο (β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2601/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“x. Δπελδχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπεξίπησζε (xix) ηεο
πεξίπησζεο (α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, θαζψο θαη
επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξίπησζεο (ζη) ηεο ίδηαο
παξαγξάθνπ”.
7. Πην άξζξν 6 ηνπ Λ. 2601/1998, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη
παξάγξαθνο 34, σο εμήο:
“34. Ξξνυπνζέζεηο, πεξηνξηζκνί θαη φξνη γηα ηηο επελδχζεηο θαη
ινηπέο δαπάλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο ππνπεξηπηψζεηο (xvii), (xviii),
(xix), (xx) θαη (xxi) ηεο πεξίπησζεο (α) θαη ηεο πεξίπησζεο (ζη΄)
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξ- ζξνπ 3.

α) Νη επηρεηξεκαηηθνί θνξείο πξέπεη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ππαγσγήο λα ραξαθηεξίδνληαη σο Κ.Κ.Δ. ζχκθσλα κε ηε
ζχζηαζε 96/280/ΔΘ ηεο Δ.Δ.
β) Νη επηρεηξεκαηηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο κία κφλν θνξά αλά ππνπεξίπησζε γηα θάζε
παξαγσγηθή ηνπο κνλάδα, ζην πιαίζην επξχηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ
ζρεδίνπ ηνπ νπνίνπ ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία ππνβάιινληαη καδί κε ηα
ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηεο αίηεζεο ππαγσγήο, γηα επελδχζεηο θαη
ινηπέο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο σο άλσ
ππνπεξηπηψζεηο, πιελ ησλ επελδχζεσλ ησλ ππνπεξηπηψζεσλ (xix),
(xxi) θαη πεξίπησζε (ζη) ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα
ηηο νπνίεο νη θνξείο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ θαη απηνηειψο. Γηα ηνπο
θνξείο ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο δελ ηζρχεη ε πξνυπφζεζε ηεο (α)
πεξίπησζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
γ) Ρν εληζρπφκελν χςνο επέλδπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα
πεληαθφζηα εθαηνκκχξηα δξαρκέο.”
8. Πην ηέηαξην εδάθην ηεο πεξίπησζεο (γ) θαη ζην ηξίην εδάθην ηεο
πεξίπησζεο (δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 2601/1998,
θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε (β) ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ,
κεηά ην ζηνηρείν “(xviii)” πξνζηίζεηαη αθφηνπ ίζρπζε ν Λ. 2601/1998
ζηνηρείν “(xix)”.

Άξζξν 18
Δθκηζζψζεηο επελδχζεσλ Λ. 1262/1982 θαη Λ. 1892/1990
1. Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ επελδχζεηο έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο
ησλ Λ. 1892/1990 (ΦΔΘ 101 Α΄) θαη Λ. 1262/ 1982 (ΦΔΘ 70 Α΄)
επηηξέπεηαη, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ γηα έθδνζε ηεο
απφθαζεο ππαγσγήο ή νινθιήξσζεο νξγάλνπ, λα εθκηζζψζνπλ ηελ
ππαρζείζα ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ επέλδπζε, είηε ζην
ζχλνιφ ηεο, πξηλ παξέιζεη 10εηία απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ηεο απφθαζεο νινθιήξσζήο ηεο, είηε λα εθκηζζψζνπλ κέξνο ησλ
πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ηχρεη εληζρχζεσο,
ππφ ηνλ φξν φηη ε επέλδπζε ή ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ εθκηζζψλνληαη
ζα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο απφ ηνλ κηζζσηή ζην ίδην
παξαγσγηθφ αληηθείκελν. Πε πεξίπησζε εθκίζζσζεο ρσξίο ηελ
έγθξηζε απηή, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε εθκίζζσζεο πξηλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, θαζίζηαηαη
απηνδηθαίσο απαηηεηφ είηε ην ζχλνιν ηεο θαηαβιεζείζαο ελίζρπζεο,
πξνθεηκέλνπ γηα εθκίζζσζε φιεο ηεο επέλδπζεο, είηε ηκήκα ηεο
αλάινγα κε ην ηκήκα ηεο επέλδπζεο πνπ έρεη εθκηζζσζεί.

2. Νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνπλ κεξηθή ή νιηθή επηζηξνθή ησλ
επηρνξεγήζεσλ θαη επηδνηήζεσλ δελ επηβάιινληαη ζηνπο επελδπηέο,
νη νπνίνη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο έρνπλ εθκηζζψζεη ελ
φισ ή ελ κέξεη επελδχζεηο ηνπο, πνπ είραλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ Λ. 1892/1990 ή ηνπ Λ. 1262/1982, εθφζνλ ε εθκηζζσζείζα
επέλδπζή ηνπο ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο απφ ηνλ κηζζσηή ζην ίδην
παξαγσγηθφ αληηθείκελν θαη ε εθκίζζσζε ηεο επέλδπζεο έγηλε:
i)

κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο
νινθιήξσζήο ηεο ή

ii) πξηλ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο,
αιιά κέζα ζηα ηειεπηαία ηέζζεξα (4) έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
λφκνπ απηνχ, πξνθεηκέλνπ γηα επελδχζεηο ππαρζείζεο ζην Λ.
1892/1990. Aπνθάζεηο πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί θαη κε ηηο νπνίεο
έρνπλ επηβιεζεί νη παξαπάλσ θπξψζεηο αλαθαινχληαη χζηεξα απφ
αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ Λ. 1892/1990 ή ηνπ Λ. 1262/1982 κέζα ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.
Ξνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζην Γεκφζην θαη' εθαξκνγή ησλ
παξαπάλσ θπξψζεσλ επηζηξέθνληαη.
3. Όπνπ ζην Λ. 1892/1990 γίλεηαη αλαθνξά ζε εθαξκνγή
θπξψζεσλ, εθηφο απφ ηελ επηζηξνθή επηρνξήγεζεο θαη επηδφηεζεο
επηηνθίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελ ιφγσ λφκν ξεηά, σο θχξσζε
ζεσξείηαη θαη ε επηζηξνθή επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηνπ
ελ ιφγσ λφκνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφθαζε ππαγσγήο αθνξά
ζε απφθηεζε ηεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε.
4. Γελ έρνπλ εθαξκνγή νη θπξψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε επηζηξνθή
εληζρχζεσλ ιφγσ κεηαβίβαζεο εληζρπζέληνο εμνπιηζκνχ ζε
μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ππαρζεί ζην Λ. 1892/1990 ή
ην Λ. 1262/1982 γηα ίδξπζε, επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφ
μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη νη νπνίεο, πξηλ ηε ιήμε ηεο 10εηίαο απφ
ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζήο ηνπο
απηήο, ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2601/1998 γηα
νινθιεξσκέλεο κνξθήο εθζπγρξνληζκφ ηεο μελνδνρεηαθήο ηνπο
κνλάδαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ
κεηαβηβαδφκελνπ εμνπιηζκνχ πνπ είρε εληζρπζεί βάζεη ηνπ Λ.
1892/1990 ή ηνπ Λ. 1262/1982.
5. Πην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ Λ. 2601/1998 πξνζηίζεληαη ηα εμήο: “ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε
επέλδπζε ή ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ εθκηζζψλνληαη ζα ζπλερίζνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο απφ ηνλ κηζζσηή ζην ίδην παξαγσγηθφ αληηθείκελν.
Γηα ηελ επηρείξεζε απηή ζπλερίδνπλ θαηά ηα ινηπά λα ηζρχνπλ νη
ππνρξεψζεηο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε

ζρεηηθή απφθαζε ππαγσγήο θαη ηνλ παξφληα λφκν κέρξη ηε
ζπκπιήξσζε ηεο σο άλσ πεληαεηίαο.”
6. Ζ ηζρχο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 αλαηξέρεη ζηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ Λ. 2601/1998.

Άξζξν 19
Ρξνπνπνηήζεηο ηνπ Λ. 703/1977
1. H παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 703/1977 (ΦΔΘ 278 Α΄)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“4. Σξέε εηζεγεηή αζθεί ν αξκφδηνο θαηά πεξίπησζε Γηεπζπληήο ή ν
Ρκεκαηάξρεο, πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη, επηθνπξνχκελνο απφ ηνλ
εηζεγεηή ή ηνπο εηζεγεηέο ηεο ππφζεζεο, πνπ ζπδεηείηαη θάζε θνξά.
Σξέε Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο εθηειεί ππάιιεινο ηεο Γξακκαηείαο
ηεο.”
2. Ζ πεξίπησζε ηα΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8β ηνπ Λ. 703/1977
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“ηα) Γηαηππψλεη γλψκε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο
Γξακκαηείαο ηεο.”
3. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8γ ηνπ Λ. 703/1977 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“3. Ν Ξξφεδξνο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή
Γηεπζπληέο ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ λα αζθνχλ
κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.”
4. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8δ ηνπ Λ. 703/1977 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“1. Ζ Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ απνηειεί Γεληθή
Γηεχζπλζε, ε νπνία απνηειείηαη απφ Γηεπζχλζεηο, Ρκήκαηα θαη
Γξαθεία. Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο αζθεί θαζήθνληα δηεχζπλζεο θαη
επνπηείαο ελ γέλεη ηεο Γξακκαηείαο γηα ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή
ιεηηνπξγία ηεο. Γηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο
χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, γηα
ηξηεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα ίζν ρξνληθφ
δηάζηεκα κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο. Ζ ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή
κπνξεί λα πιεξψλεηαη θαη κε κεηάηαμε ή απφζπαζε, θαηά
παξέθθιηζε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηηο κεηαηάμεηο θαη
ηηο απνζπάζεηο, κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηνπ
αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε πνπξγνχ. Γηα ηε κεηάηαμε ή ηελ

απφζπαζε δελ απαηηείηαη ε γλψκε ηνπ πεξεζηαθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
πεξεζίαο απφ ηελ νπνία κεηαηάζζεηαη ή απνζπάηαη ν ππάιιεινο.”
5. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8δ ηνπ Λ. 703/1977
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“2. Ζ νξγάλσζε ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζε
Γεληθή Γηεχζπλζε, ε δηάξζξσζή ηεο ζε Γηεπζχλζεηο, Ρκήκαηα θαη
Γξαθεία, ηα πξνζφληα, νη αξκνδηφηεηεο θαη ν ηξφπνο πξφζιεςεο ηνπ
Γεληθνχ Γηεπζπληή, ησλ Γηεπζπληψλ, νη νπνίνη επίζεο
πξνζιακβάλνληαη ή ηνπο αλαηίζεληαη θαζήθνληα γηα ζεηεία ηξηψλ
εηψλ, ησλ Ξξντζηακέλσλ ησλ Ρκεκάησλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ,
ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ε θαηαλνκή ηνπ ζε θιάδνπο
θαη εηδηθφηεηεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε
πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην ν- πνίν εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Νηθνλνκηθψλ
θαη Αλάπηπμεο.”
6. Πην πξψην εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8δ ηνπ Λ. 703/1977 ε
θξάζε “απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γξακκαηείαο” αληηθαζίζηαηαη απφ ηε
θξάζε “απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γξακκαηείαο”.
Δπίζεο ην δεχηεξν εδάθην ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
“Απφ ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Γξακκαηείαο
αληηθαζηζηά απηνδηθαίσο ηνλ Γηεπζπληή ζηε ζχλζεζε ηνπ
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.”
7. To ηξίην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8δ ηνπ Λ. 703/1977
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“Νη απνδνρέο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ
πξνζιακβάλεηαη θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 92Α
ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ θαη θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο.”
8. Πην ηέινο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8δ ηνπ Λ. 703/1977 πξνζηίζεηαη
εδάθην σο εμήο:
“Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 1868/1989, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ. 2145/ 1993, εθαξκφδεηαη
αλαιφγσο, κε εμαίξεζε ηε δεχηεξε πεξίνδν ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 1868/1989, απφ ηελ εκέξα αλάιεςεο
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γηα ηνπο δηθεγφξνπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ
Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη ηεινχλ ζε ππνρξεσηηθή αλαζηνιή
άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ

εδαθίνπ εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ, εθφζνλ είλαη δηθεγφξνο.”
9. Πηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ. 703/1977 κεηά ηηο ιέμεηο “ή
ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ” πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο “Γεληθφ
Γηεπζπληή ή”.
10. Πηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ. 703/1977 κεηά ηηο ιέμεηο “ή ν
εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηφλ” πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο “Γεληθφο
Γηεπζπληήο ή”.

Άξζξν 20
1. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 2741/1999
(ΦΔΘ 199 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“Ζ ακνηβή ηεο εθθαζαξίζηξηαο θαη ησλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη ην
ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο εθθαζάξηζεο βαξχλεη ηνλ Ν.Α.Δ.”.
2. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2741/1999 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
“3. Ζ αλαγγειία πνπ έγηλε, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν δελ δηαθφπηεη νχηε αλαζηέιιεη ηελ παξαγξαθή ηεο
απαηηήζεσο, πνπ έρεη αξρίζεη λα δηαλχεηαη. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
443 Α.Θ. δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ
ζπκπιεξψζεθε ν ρξφλνο παξαγξαθήο.”
3. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 2741/1999
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“Γελ απαηηείηαη ε ζχληαμε ελδηάκεζσλ ηζνινγηζκψλ, θαζψο θαη ε
ππνβνιή πξνζσξηλψλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ζε πεξίπησζε
παξάηαζεο ηεο εθθαζάξηζεο πέξαλ ηνπ έηνπο.”.
4. Πηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ. 2741/1999 πξνζηίζεηαη εδάθην
σο εμήο:
“Ζ δηαγξαθή δηελεξγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Ν.Α.Δ.”.
5. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ. 2741/1999 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
“1. Νη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θάζε είδνπο
απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ
δηθαίνπ θαηά ηνπ Ν.Α.Δ., νη νπνίεο έρνπλ βεβαησζεί, θαζψο θαη ηα

πάζεο θχζεσο πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο απνζβέλλπληαη θαη ζηελ
ζπλέρεηα δηαγξάθνληαη, ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη θνξνινγεηέν
εηζφδεκα. Ζ δηαγξαθή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη απηεπάγγειηα, ή
έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ Ν.Α.Δ.”

Άξζξν 21
Ρξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο “Διιεληθά
Ξεηξέιαηα Α.Δ.”
1. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Λ. 2593/1998 (ΦΔΘ 59
Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“2. Ρν θαηαζηαηηθφ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ ηξνπνπνηείηαη εθεμήο
κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, κε
εμαίξεζε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21.”
2. Ρν άξζξν 8 ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Λ.
2593/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“Άξζξν 8 Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Πε
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην
εθάζηνηε κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δελ κπνξεί λα είλαη
θαηψηεξε ηνπ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ησλ κεηά ςήθνπ
κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο κεηά ηελ θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζπλππνινγίδνληαη νη κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη
απφ ηελ εηαηξεία ΓΔΘΑ Α.Δ.”
3. Νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Λ. 2593/1998 θαηαξγνχληαη.

Άξζξν 22
Νη ππνρξεψζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηα
άξζξα 11 θαη 16 ηνπ ζπκβνιαίνπ 10655/ 21.12.1995 ηεο
ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Ησάλλαο Γαβξηέιε-Αλαγλσζηαιάθε, πνπ
θπξψζεθε κε ην Λ. 2436/ 1996 (ΦΔΘ 192 Α΄), θαιχπηνληαη απφ ηνλ
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.

Άξζξν 23

1. Ρν ηκήκα ηεο έθηαζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ επί ηνπ νπνίνπ
ζήκεξα επξίζθεηαη ην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Αλαηνιηθνχ
Αεξνζηαζκνχ, ζπλνιηθήο σθέιηκεο επηθάλεηαο 36.500 η.κ. πεξίπνπ,
ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα θηίξηα αλαρσξήζεσλ, αθίμεσλ,
λαπισκέλσλ (chartered) πηήζεσλ, θαζψο θαη ην γεηηνληθφ θηίξην,
ηνπ ηεισλείνπ, ζπλνιηθήο σθέιηκεο επηθάλεηαο 10.000 η.κ. πεξίπνπ,
θαη ν πεξηβάιισλ ηα αλσηέξσ θηίξηα ρψξνο, φπσο ην εκβαδφλ θαη ηα
φξηα απηνχ ζα νξηζηνχλ επί ζρεηηθνχ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο,
εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο, κε απφθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ
Πρεδίνπ θαη Ξξνζηαζίαο Ξεξηβάιινληνο ηεο Αζήλαο (Ν.Ο.Π.Α.),
ραξαθηεξίδεηαη “Ρνπξηζηηθφ Γεκφζην Θηήκα” ησλ άξζξσλ 12α θαη
12γ ηνπ Λ.Γ. 180/1946, φπσο απηά πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 2 ηνπ
Α.Λ. 827/1948.
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη
Γεκφζησλ Έξγσλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ θαη
Ξξνζηαζίαο Ξεξηβάιινληνο Αζήλαο, νξίδνληαη νη ρξήζεηο γεο θαη νη
φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ζην αλσηέξσ Ρνπξηζηηθφ Θηήκα. Νη
ρξήζεηο πνπ νξίδνληαη είλαη απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
8 ηνπ π. δ/ηνο ηεο 23.2/6.3.1987 (ΦΔΘ 166 Γ΄), φπσο ηζρχεη. Ρα
πθηζηάκελα, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, θηίξηα
ζεσξνχληαη λφκηκα. Γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή
απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ
Έξγσλ θαη Αλάπηπμεο - ΞΟΝΠΘ. ΔΓΑΦ. ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 3δ ΡΝ
ΑΟΘΟΝ 10 ΡΝ Λ. 3044/02, ΦΔΘ-197 Α’ [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]
2. Ζ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ αθηλήηνπ απηνχ θαη ησλ επ' απηνχ
θηηξίσλ αλαηίζεηαη δηα ηνπ παξφληνο ζηελ Αλψλπκε Δηαηξεία
“Διιεληθά Ρνπξηζηηθά Αθίλεηα Α.Δ.”.

Άξζξν 24
Ξσιήζεηο θάησ ηνπ θφζηνπο
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
1. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε εκπνξεπκάησλ ζε ηηκέο θάησ ηνπ
θφζηνπο αγνξάο, φηαλ απηή ζέηεη ππφ δηαθηλδχλεπζε νξηζκέλε
αγνξά ή ζίγεη θαηά ηξφπν νπζηψδε ηηο αξρέο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη
ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ – ΑΛΡΗΘ. ΡΝ ΞΟΩΡΝ ΔΓΑΦΗΝ

ΡΖΠ ΞΑΟ. 1 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 24 ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 1 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 15 ΡΝ
Λ. 3377/05, ΦΔΘ-202 Α’ [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]
α. Ωο θφζηνο αγνξάο ζεσξείηαη ε ηηκή κνλάδαο ηνπ πξντφληνο, πνπ
αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή, αθαηξνπκέλσλ ησλ
εθπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηηκνιφγην ή απνδεηθλχνληαη κε
πηζησηηθά ζεκεηψκαηα, αλεμάξηεηα αλ νη εθπηψζεηο είλαη βαζηθέο ή
εμαξηψληαη απφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ή αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλππνινγηδνκέλσλ ζην θφζηνο ηνπ
Φ.Ξ.Α. θαη ησλ ινηπψλ δαζκψλ θαη θφξσλ, πνπ ηπρφλ επηβάιινληαη,
θαζψο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ, εθφζνλ δελ εκπεξηέρνληαη ζηελ
ηηκνινγηαθή ηηκή - ΑΛΡΗΘ. ΡΖΠ ΞΔΟ. α ΡΖΠ ΞΑΟ. 1 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 24
ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 2 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 15 ΡΝ Λ. 3377/05, ΦΔΘ-202 Α’
[Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]
β. Πε πεξίπησζε πψιεζεο “παθέηνπ” (ζπλδπαζκνχ) πξντφλησλ ζε
εληαία ηηκή, εθφζνλ απηά δελ ηηκνινγήζεθαλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε
εηδηθή ηηκή “παθέηνπ”, σο θφζηνο αγνξάο ζεσξείηαη ην άζξνηζκα ηνπ
θφζηνπο ησλ επί κέξνπο πξντφλησλ.
γ. Δθφζνλ έλα πξντφλ αγνξάδεηαη απφ κηα επηρείξεζε απφ
δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηελ ίδηα ρξνληθή
πεξίνδν, σο θφζηνο αγνξάο ζεσξείηαη ε ηηκνινγηαθή ηηκή αγνξάο απφ
θάζε πξνκεζεπηή θαη γηα ηηο πνζφηεηεο κφλν πνπ αλαγξάθνληαη ζην
ηηκνιφγηφ ηνπ.
δ. Δθπηψζεηο επί ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ παξέρνληαη ζηνλ ιηαλνπσιεηή
θαη αθνξνχλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα πξντφληα, επηκεξίδνληαη
αλαινγηθά θαη' αμία ζε φια ηα πξντφληα ηνπ ηηκνινγίνπ.
ε. Δθπηψζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ παξέρνληαη ζηνλ
θαηαλαισηή επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ινγαξηαζκνχ επηκεξίδνληαη
αλαινγηθά ζε φια ηα πξντφληα ηνπ ινγαξηαζκνχ.
2. Θαηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ, επηηξέπνληαη νη εμήο πεξηπηψζεηο
πσιήζεσλ θάησ ηνπ θφζηνπο αγνξάο:
α. Ξσιήζεηο αλαιψζηκσλ πξντφλησλ ζε πεξίνδν θνληά ζηελ
εκεξνκελία ιήμεο.
β. Ξσιήζεηο νιφθιεξσλ απνζεκάησλ ζε λέν θφζηνο αγνξάο, φπσο
απηφ δηακνξθψλεηαη, φηαλ ν ηηκνθαηάινγνο ηνπ πξνκεζεπηή
κεηαβάιιεηαη πξνο ηα θάησ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή πνπ
αγνξάζηεθε θάζε πξντφλ.

γ. Ξσιήζεηο κε εθπησηηθά θνππφληα επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ
πξντφληνο ή ρσξηζηά απφ απηφ, ηα νπνία κεηψλνπλ ηελ ηειηθή ηηκή
ηνπ πξντφληνο θάησ απφ ην θφζηνο αγνξάο, εθφζνλ πηζηψλνληαη απφ
ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ πίζησζε ησλ θνππνληψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην ή ζε άιιν έγγξαθφ ηνπ.
δ. Ζ πψιεζε εκπνξεπκάησλ θάησ ηνπ θφζηνπο αγνξάο ζε πεξίπησζε
δηάιπζεο επηρείξεζεο ή νξηζκέλνπ θιάδνπ απηήο.
3. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ γηα ηηο πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ ζε κεησκέλεο ηηκέο ιφγσ
ηέινπο επνρήο (ηαθηηθέο εθπηψζεηο), θαζψο θαη ηηο εηδηθέο
πξνζθνξέο, φπνπ απηέο επηηξέπνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 2741/1999 (ΦΔΘ 199 Α΄) θαη ηηο θαη'
εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδφκελεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.
4. Ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ
αλαηίζεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Ρηκψλ Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ θαη Ρηκψλ
Βηνκεραληθψλ Ξξντφλησλ ηνπ πνπξγεί- νπ Αλάπηπμεο, θαζψο θαη
ζηηο αξκφδηεο πεξεζίεο Δκπνξίνπ ησλ Λνκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ. Πε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ απηνχ επηβάιιεηαη ζηνλ παξαβάηε, κε απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Αλάπηπμεο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ, πξφζηηκν, ην πνζφ ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη
αλψηεξν απφ πνζνζηφ 0,5% επί ησλ αθαζαξίζησλ εηεζίσλ εζφδσλ
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο ην πξφζηηκν πνπ
επηβάιιεηαη κπνξεί λα θζάλεη ζε πνζνζηφ 3% επί ησλ αθαζαξίζησλ
εηεζίσλ εζφδσλ. Γηα λα επηβιεζεί ην αλσηέξσ πξφζηηκν
ζπλεθηηκψληαη ε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ε πνζφηεηα θαη ε αμία
ησλ πσιεζέλησλ θάησ ηνπ θφζηνπο εκπνξεπκάησλ, ην κέγεζνο ηεο
επηρείξεζεο ζε παλειιήληα θιίκαθα θαη ν αξηζκφο ησλ
απαζρνινπκέλσλ ζε απηήλ. Ρα ρξεκαηηθά πξφζηηκα εηζπξάηηνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
(Θ.Δ.Γ.Δ.).
5. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ αξρίδεη απφ 1.1.2002.

Άξζξν 25
Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 2919/2001
πξνζηίζεηαη ε παξαθάησ δηάηαμε σο εδάθην ζη΄:
“ζη. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Λ.
1558/1985 θαη ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Λ. 1943/1991 εθαξκφδνληαη θαη

σο πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Ρνπξηζκνχ θαη ην
Γξαθείν ηνπ.”

Άξζξν 26
Ηζρχο ηνπ λφκνπ
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, εθηφο εάλ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά νη επί
κέξνπο δηαηάμεηο.
Ξαξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Θξάηνπο.

Αζήλα, 12 Πεπηεκβξίνπ 2001

Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Κεγάιε Πθξαγίδα ηνπ Θξάηνπο.

Αζήλα, 12 Πεπηεκβξίνπ 2001

