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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.
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Άρθρο 27
Κύρωση Απόφασης Υπαγωγής της υπό σύσταση
επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.»
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της µε το κίνητρο
της επιχορήγησης.
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Άρθρο 28
Κύρωση Απόφασης Υπαγωγής της επιχείρησης
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ » µε δ/τ«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » στις διατάξεις του Ν.
3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της µε το κίνητρο της επιχορήγησης.
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Άρθρο 29
Κύρωση Απόφασης Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
25366/ΥΠΕ/4/00400/Ε/Ν.3299/04/22-12-2006 απόφασης
µε την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. µε δ.τ. Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της µε
το κίνητρο της επιχορήγησης
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Άρθρο 30
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
25368/ΥΠΕ/4/00402/Ε/Ν.3299/04/22-12-2006 απόφασης
µε την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. µε δ.τ. Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της µε
το κίνητρο της επιχορήγησης.
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Άρθρο 31
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2160/1993 (Α΄118) ως
προς τους συντελεστές δόµησης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Άρθρο 32
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι ο καθορισµός:
α) των όρων και της διαδικασίας εξέτασης και χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης της άδειας ίδρυσης, κατασκευής, οργάνωσης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης
αεροδροµίων επί υδάτινων επιφανειών από το Δηµόσιο,
από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθµού, από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
και από φυσικά πρόσωπα,
β) των υποχρεώσεων και των προσόντων των ανωτέρω φορέων και προσώπων, στους οποίους χορηγείται άδεια λειτουργίας αεροδροµίων επί υδάτινων επιφανειών,
γ) των απαγορεύσεων, των περιορισµών δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων των πλοίων που διαπλέουν αεροδρόµια επί υδάτινων επιφανειών ή κινούνται πλησίον
αυτών,
δ) των διαδικασιών ελέγχου και επιθεώρησης των αεροδροµίων επί υδάτινων επιφανειών και των σχετικών
κυρώσεων, και
ε) των προϋποθέσεων προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκαφών επί υδάτινων πεδίων.
Άρθρο 33
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «Υδατοδρόµιο»:Το αεροδρόµιο επί υδάτινης επιφάνειας, το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν µέρει για
την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και επί της επιφάνειας αυτής κίνηση αεροσκαφών και στο οποίο περιλαµβάνεται η κατάλληλη υποδοµή σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιβατών, φορτίου και ταχυδροµείου.
β) «Αεροπορική ηµέρα»: Το χρονικό διάστηµα που ορίζεται 30 λεπτά πριν την ανατολή έως και 30 λεπτά µετά
τη δύση του ηλίου.
γ) «Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου»: Η άδεια που
χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος για
την ίδρυση, κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία και εκµετάλλευση υδατοδροµίου από το Δηµόσιο, από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθµού, από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
και από φυσικά πρόσωπα.
δ) «Αεροσκάφος »:Υδροπλάνο ή αµφίβιο αεροπλάνο ή
αµφίβιο ελικόπτερο.
ε) «Αεροµεταφορέας»: Επιχείρηση αεροπορικών µεταφορών που διαθέτει το προβλεπόµενο Πιστοποιητικό
αεροµεταφορέα και Άδεια Εκµετάλλευσης σε ισχύ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας.
στ) «Αποθαλάσσωση»: Η µε ίδιες δυνάµεις αποκόλληση αεροσκάφους από την επιφάνεια του ύδατος.
ζ) «Δ.Κ.Α.Σ»: Οι «Διεθνείς Κανονισµοί για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα» του έτους 1972, όπως έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα, τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά.
η) «Εγχειρίδια Υδατοδροµίου»: Τα εγχειρίδια που υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση για την χορήγηση της Ά-

δειας Λειτουργίας Υδατοδροµίου και τα οποία περιλαµβάνουν:
(αα) το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του (Operation
Manual),
(ββ) το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security
Program),
(γγ) το Σχέδιο Αντιµετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης
Ανάγκης (Emergency Plan).
θ) «Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ' Όψεως (VISUAL
METEOROLOGICAL CONDITIONS/V.M.C.)»: Μετεωρολογικές συνθήκες εκφρασµένες από την άποψη ορατότητας, απόστασης από νέφη και οροφής νεφών, που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισµένα ελάχιστα όρια.
ι) «Περιοχή ελιγµών Υδατοδροµίου»: Υδάτινη περιοχή
του Υδατοδροµίου, οποιουδήποτε σχήµατος, εντός του
οποίου δύναται να ορίζεται, σε συνάρτησή της µε τη
µορφολογία της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, τουλάχιστον ένα ορθογώνιο διαστάσεων τέτοιων, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόµηση των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγµών ορίζεται είτε από τις συντεταγµένες του κέντρου του κύκλου είτε από τις γεωγραφικές
συντεταγµένες του σχήµατος της περιοχής ελιγµών και
δεν περιλαµβάνει τους χώρους ελλιµενισµού των αεροσκαφών.
ια) «Περιοχή κίνησης Υδατοδροµίου»: Η περιοχή του
Υδατοδροµίου που χρησιµοποιείται για την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και υδατοδρόµηση αεροσκαφών
και αποτελείται από τις περιοχές ελιγµών του Υδατοδροµίου και ελλιµενισµού αεροσκαφών.
ιβ) «Προσθαλάσσωση»: Η προσυδάτωση του αεροσκάφους.
ιγ) «Πτήσεις γενικής αεροπορίας»: Πτητική δραστηριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας, η οποία δεν είναι πτητική λειτουργία δηµοσίων µεταφορών
ή πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.
ιδ) «Πτήση VFR (VFR Flight)»: Η πτήση που διεξάγεται
σύµφωνα µε τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.
ιε) «Σύστηµα W.G.S.-84»: Το Παγκόσµιο Γεωδαιτικό
Σύστηµα (World Geodetic System) του έτους 1984.
ιστ) «Υδάτινο πεδίο»: Η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους, που χρησιµοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση
πτήσεων.
ιζ) «Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης Λιµένα»: Ο κάθε δηµόσιος φορέας ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή µικτός φορέας που έχει, κατά
νόµο, την ευθύνη της διοίκησης, της λειτουργίας και της
εκµετάλλευσης λιµένα.
ιη) «Φορέας Λειτουργίας Υδατοδροµίου»: Ο κάτοχος
της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου ή το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και εκµετάλλευση των υποδοµών και
υπηρεσιών του υδατοδροµίου, όπως επίσης και ευθύνη
για τον συντονισµό και την ασφάλεια των τυχόν δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν εντός των ορίων του υδατοδροµίου.
Άρθρο 34
Γενικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλα τα
υδατοδρόµια, στα οποία εξυπηρετούνται πτήσεις δηµο-
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σίων αεροµεταφορών, γενικής αεροπορίας, και αεροπορικών εργασιών από το Δηµόσιο, από οργανισµό τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθµού, από νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις
προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.
2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδροµίου ή η
χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή:
α) που έχει καθοριστεί µε Κανονισµό Λιµένα ως αγκυροβόλιο πλοίων ή χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτόν,
β) εάν από αυτήν προκαλούνται κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα και αντικειµενικές δυσχέρειες στη λειτουργία λιµένων ή λιµενικών εγκαταστάσεων. Αγκυροβόλια πλοίων µπορεί να χρησιµοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβοληµένα πλοία, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τον αρµόδιο Φορέα και σύµφωνης
γνώµης τα τοπικής Λιµενικής Αρχής,
γ) όπου διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων
Δυνάµεων,
δ) που βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων,
όπως αυτές ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου
1 του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18), λαµβάνοντας υπόψη και τους
περιορισµούς 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 δηµιουργούν 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 διασφαλιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των κατά νόµο προβλεπόµενων ελέγχων και τηρούνται απαρέγκλιτα τα διαλαµβανόµενα στο οικείο Πρόγραµµα Ασφαλείας του υδατοδροµίου. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγµατοποιούνται
µέσω Διεθνούς Αερολιµένα ή Αερολιµένα ή Λιµένα χαρακτηρισµένων κατά περίπτωση ως νοµοθετηµένου σηµείου εισόδου-εξόδου για τη διενέργεια των κατά νόµο
απαιτούµενων ελέγχων, εκτός εάν το υδατοδρόµιο έχει
οριστεί ως σηµείο εισόδου-εξόδου µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και µετά από σχετική αίτηση του Φορέα
Λειτουργίας Υδατοδροµίου.
4. Η λειτουργία των υδατοδροµίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται µόνο κατά τη διάρκεια της
αεροπορικής ηµέρας.
5. Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου για
την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών
επί υδάτινων πεδίων.
6. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά στο παρόν εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ν.1815/1988) και
του κεφαλαίου Α΄ του ν.4014/2011.
Άρθρο 35
Xρηµατοδότηση επένδυσης υδατοδροµίων
Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση µέρους ή όλων των επιµέρους ενεργειών για την κατασκευή, οργάνωση και

λειτουργία υδατοδροµίου από ιδιωτικούς ή/και δηµόσιους, εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά τις διατάξεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. Η
δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύει. Η δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
Άρθρο 36
Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Ναυτιλίας και Αιγαίου χορηγείται άδεια λειτουργίας
υδατοδροµίου. Προκειµένου για υδατοδρόµιο σε λίµνη,
η άδεια λειτουργίας χορηγείται µε απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου δύναται να χορηγηθεί σε φυσικό πρόσωπο, σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, σε οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθµού και σε ενώσεις προσώπων. Το Δηµόσιο µπορεί να λειτουργεί υδατοδρόµια υπό
τις προϋποθέσεις του παρόντος.
3. Η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου χορηγείται µόνο
σε πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
Αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 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 παραγράφου 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 υδατοδροµίου σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πρέπει
να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 σε συνδυασµό µε τις προϋποθέσεις β΄ έως ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
2518/1997, όπως ισχύει. Αν πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος
ισχύουν και για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και
του διευθύνοντος συµβούλου.
6. Προκειµένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος ισχύουν για όλους τους εταίρους,
τους διαχειριστές (νοµίµους εκπροσώπους) της, µε εξαίρεση τους ετερόρρυθµους εταίρους. Οι δε προϋποθέσεις
της παραγράφου 5 του παρόντος ισχύουν και για το νόµιµο εκπρόσωπο Ε.Π.Ε., οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας ή Ι.Κ.Ε..
7. Προκειµένου περί συνεταιρισµών ή ενώσεων προσώπων πάσης φύσεως, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 ισχύουν για τα µέλη του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου τους.
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Άρθρο 37
Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδροµίων
1. Αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων,
για την κίνηση της προβλεπόµενης διαδικασίας και τελικώς για την έκδοση της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου ορίζεται η Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδροµίων (Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.
2. Η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. είναι αρµόδια ιδίως για:
α) την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών
που αποτελούν τον τεχνικό φάκελο, όπως αναφέρονται
στο άρθρο 39 του παρόντος,
β) τη διαβίβαση αντίγραφου της αίτησης και των δικαιολογητικών, συµπεριλαµβανοµένων των Εγχειριδίων Υδατοδροµίου, στα συναρµόδια Υπουργεία και στις αρµόδιες υπηρεσίες, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 40
του παρόντος,
γ) τη συγκέντρωση των απαντήσεων των συναρµόδιων Υπουργείων,
δ) την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου
και τη συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από
τον ενδιαφερόµενο σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης,
ε) την εισήγηση υπογραφής Κοινής Υπουργικής Απόφασης χορήγησης άδειας στον αιτούντα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του παρόντος,
στ) τον προγραµµατισµό και την πραγµατοποίηση τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των υδατοδροµίων,
ζ) την ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σε τακτά χρονικά διαστήµατα ως προς το στάδιο στο οποίο βρίσκονται 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 ενδιαφερόµενος υποβάλει σχετική αίτηση στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου. Σε περίπτωση
που ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νοµιµοποίησης αυτού (σύσταση,
καταστατικό, τροποποιήσεις αυτού, µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης), τα οποία αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., εφόσον διατίθενται σε
Φ.Ε.Κ. ή στο Γ.Ε.ΜΗ..
β) Επικυρωµένο αντίγραφο της υποβληθείσης στην αρµόδια φορολογική Αρχή, δήλωσης έναρξης εργασιών ή
δήλωσης µεταβολής εργασιών επιτηδεύµατος, µε αντικείµενο τη λειτουργία υδατοδροµίου.
γ) Ορισµός νοµίµου εκπροσώπου ή αντικλήτου. Η ένωση προσώπων ορίζει κατά νόµο υπεύθυνο, στο πρόσωπο
του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 37. Ο υπεύθυνος κατά νόµο
είναι αστικώς και ποινικώς υπεύθυνος για πράξεις και
παραλείψεις που βαρύνουν την ένωση προσώπων.
δ) Ναυτικό Χάρτη, της µεγαλύτερης δυνατής κλίµακας
της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού
(Υ.Υ./Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνεται ευ-

διάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυµεί να χρησιµοποιήσει ως υδατοδρόµιο ο αιτών, η περιοχή ελιγµών
του υδατοδροµίου, τα σηµεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγµατα), όπως επίσης και τα σχετικά
αποσπάσµατα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ./Π.Ν. για την αιτούµενη περιοχή. Ο εν λόγω Χάρτης υποβάλλεται σε επτά (7) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή. Αντίστοιχοι χάρτες υποβάλλονται προκειµένου και για υδατοδρόµιο επί λίµνης σε τέσσερα (4)
αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή.
ε) Τοπογραφικό Διάγραµµα κλίµακας 1:5.000 και
1:50.000, Χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
(Γ.Υ.Σ.), επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγµών του υδατοδροµίου και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 µέτρων, µε ισοϋψείς ανά ένα
µέτρο. Κάθε αναφορά στις (γεωγραφικές) συντεταγµένες της περιοχής ελιγµών πρέπει να γίνεται στο σύστηµα W.G.S.-84 σε τουλάχιστον τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή.
στ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και
Εκµετάλλευσης του Λιµένα ή του κατά νόµο αρµόδιου
οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδροµίου εντός της ζώνης λιµένα ή αντίστοιχη απόφαση του
αρµοδίου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού 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, θεωρηµένο από το Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης Λιµένα, στο οποίο αποτυπώνονται οι οριογραµµές αιγιαλού-παραλίας και της Χ.Ζ.Λ., καθώς και το σχετικό ΦΕΚ δηµοσίευσης της απόφασης καθορισµού το οποίο και θα αναγράφεται επ’ αυτού,
ββ) οι υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις και τυχόν
προτεινόµενα νέα έργα,
γγ) η επιφάνεια του χώρου προς παραχώρηση,
δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων,
εε) οι υφιστάµενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιµένα.
η) Σε λιµάνια όπου δεν υπάρχει καθορισµένη Χ.Ζ.Λ.,
έγγραφη σύµβαση παραχώρησης του χώρου για τη λειτουργία υδατοδροµίου από τον κατά νόµο δικαιούµενο
προς τον αιτούντα, µε λεπτοµερή περιγραφή των γεωγραφικών συντεταγµένων των ορίων του χώρου του υδατοδροµίου.
θ) Ασφαλιστική κάλυψη σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 47 του παρόντος.
ι) Επιχειρηµατικό σχέδιο για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του υδατοδροµίου, µε περιγραφή, µεταξύ άλλων, των επιδιωκόµενων στόχων, των αναγκαίων
µέσων, τις δυνατότητες ανάπτυξης και προβλέψεις χρήσης 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 εκπρόσωπο του υδατοδροµίου.
ια) Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή ή αντίγραφο της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σε περίπτωση που το
έργο έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.
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ιβ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδροµίου (Operation
Manual), σύµφωνα µε το Παράρτηµα I του παρόντος νόµου.
ιγ) Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου (Security
Program), σύµφωνα µε το Παράρτηµα IΙ του παρόντος
νόµου. Το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου περιέχει τα εγκεκριµένα από την ΥΠΑ µέτρα, διαδικασίες και
µέσα για την ασφάλεια του υδατοδροµίου από έκνοµες
ενέργειες, καθώς και συναφή θέµατα συνεργασίας µε
τις Αστυνοµικές, Λιµενικές Αρχές, Πυροσβεστικές Αρχές και την Κρατική Αεροπορική Αρχή του πλησιέστερου αερολιµένα.
ιδ) Σχέδιο Αντιµετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan), σύµφωνα µε το Παράρτηµα IΙΙ
του παρόντος νόµου. Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης περιέχει τους τρόπους δράσης
του Φορέα Λειτουργίας του Υδατοδροµίου ανά περίπτωση και κατηγορία εκτάκτου ανάγκης.
ιε) Αποδεικτικό παραβόλου, όπως αυτό ορίζεται στην
παράγραφο 4.
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική 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 περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δηµόσια Αρχή.
3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και το Πρόγραµµα Ασφαλείας Υδατοδροµίου εγκρίνονται από το Διοικητή της
Υ.Π.Α.. Το Σχέδιο Αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης εγκρίνεται από το Διοικητή της ΥΠΑ µε τη σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.). Μετά την έγκρισή τους, τροποποιούνται:
α) Με όµοια πράξη των ως άνω αρµοδίων Αρχών λόγω
τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων που αφορούν σε
θέµατα συναφή µε τα υδατοδρόµια.
β) Με όµοια πράξη των ως άνω αρµοδίων Αρχών κατόπιν αιτήµατος του νοµίµου κατόχου της άδειας λειτουργίας το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή µη, εντός τριµήνου από της υποβολής του.
γ) Με όµοια πράξη των ως άνω αρµοδίων Αρχών λόγω
µεταβολής των στοιχείων τους.
4. Για την εξέταση αιτήµατος έκδοσης άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του
Ελληνικού Δηµοσίου, το χρηµατικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., δύναται να τροποποιείται το ως άνω χρηµατικό ύψος του παραβόλου.
5. Η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. ορίζει έναν υπάλληλο που παραµένει
υπεύθυνος για το συνολικό χειρισµό του φακέλου αίτησης, το συντονισµό και τη διαχείριση της διαδικασίας
χορήγησης άδειας λειτουργίας του υδατοδροµίου.
Άρθρο 39
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - Έκδοση αδειών
1. Με την υποβολή της αίτησης, του τεχνικού φακέλου
και του αποδεικτικού καταβολής του παραβόλου, η

Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., διαβιβάζει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών αντίγραφο του φακέλου στις ακόλουθες δηµόσιες
υπηρεσίες:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), προκειµένου να εξετάσουν τυχόν και καθ' οιονδήποτε τρόπο επίδραση στις
επιχειρησιακές λειτουργίες του Πολεµικού Ναυτικού και
της Πολεµικής Αεροπορίας ή άλλων παραµέτρων της Εθνικής Άµυνας.
β) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου του Λ.Σ. –
ΕΛ.ΑΚΤ. και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού
Ναυτικού, προκειµένου να εξετάσουν την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας
θαλασσίου περιβάλλοντος, ναυτικής ασφάλειας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και το υποβληθέν
Σχέδιο Αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
του Υδατοδροµίου.
γ) Στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου , προκειµένου να εξετάσουν ζητήµατα παραχώρησης της εκµετάλλευσης χώρων λιµένων, καθορισµού των λιµενικών ζωνών και συµβατότητας των προτεινόµενων έργων/ δραστηριοτήτων µε εγκεκριµένα Γενικά Προγραµµατικά Σχέδια (master plan) αλλά και γενικότερα τη συµβατότητά τους µε τη λειτουργία του λιµένα.
δ) Στις αρµόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), προκειµένου να ορίσουν τα φυσικά
χαρακτηριστικά του διαδρόµου, να χωροθετήσουν το
διάδροµο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εµποδίων και να εξετάσουν τα υποβληθέντα εγχειρίδια
του υδατοδροµίου.
ε) Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνοµίας.
2. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος, κατόπιν εξέτασης του φακέλου επί των θεµάτων της αρµοδιότητάς τους, αποστέλλουν εντός προθεσµίας είκοσι
πέντε (25) εργάσιµων ηµερών στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. και, στην
περίπτωση που το έργο δεν έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδροµίου αιτιολογηµένη γνωµοδότηση αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου, µε την οποία δύνανται να υποβάλουν υποδείξεις και
περιορισµούς στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.
3. α) Με βάση τις αιτιολογηµένες γνωµοδοτήσεις αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. εντός δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών από το πέρας της προθεσµίας
της παραγράφου 2 χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του φακέλου ή απορρίπτει αιτιολογηµένα το φάκελο και ενηµερώνει σχετικά τον ενδιαφερόµενο και την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, στην περίπτωση που το έργο δεν έχει
ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Σε περίπτωση απόρριψης, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή διακόπτει την αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και την επιστρέφει στον ενδιαφερόµενο.
β) Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί υποδείξεις ή
περιορισµοί, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. ενηµερώνει άµεσα τον αιτούντα, ο οποίος δύναται να επανυποβάλει το/-α στοιχείο/-α του φακέλου που χρήζει/-ουν επικαιροποίησης ή
τροποποίησης. Σε συνέχεια αυτού, ακολουθείται εκ νέου
και µε τις ίδιες χρονικές προθεσµίες η διαδικασία του παρόντος άρθρου.
4. Η άπρακτη παρέλευση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω προθεσµίες αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα που
καταλογίζεται στον αρµόδιο υπάλληλο και επιβάλλονται
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οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
5. Σε περίπτωση που το υδατοδρόµιο δεν έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, παράλληλα µε τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου προωθείται και η διαδικασία αξιολόγησης της Μ.Π.Ε. για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της υ.α. 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για τη λειτουργία υδατοδροµίου σε λιµένα που διαθέτει Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόµενος, µέσω του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του λιµένα, υποβάλει αίτηση για τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιµένα,
προκειµένου να ενσωµατωθούν σε αυτήν οι όροι, οι περιορισµοί και οι προϋποθέσεις για την κατασκευή και λειτουργία 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 υποβάλλεται Μ.Π.Ε για το σύνολο του λιµένα και του
υδατοδροµίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4014/2011 και της υ.α. 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν.
β) Εφόσον ο φορέας λειτουργίας του υδατοδροµίου
είναι διαφορετικό νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από το φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του λιµένα δύναται να υποβληθεί από το φορέα λειτουργίας του
υδατοδροµίου ξεχωριστή Μ.Π.Ε. µόνο για τη δραστηριότητα του υδατοδροµίου υπό την προϋπόθεση της έγγραφης σύµφωνης γνώµης του φορέα διοίκησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του λιµένα για µη ουσιαστική εµπλοκή και παρακώλυση της λειτουργίας του λιµένα από
τη λειτουργία του υδατοδροµίου. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει η παρατήρηση της τελευταίας στήλης του
α.α. 25 της οµάδας 1ης της υ.α. 1958/2012.
6. α) Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εξοπλισµού του άρθρου 43, ώστε το υδατοδρόµιο να είναι
έτοιµο προς λειτουργία και να πληροί τις προϋποθέσεις
του παρόντος, και ενηµερώνει για τα ανωτέρω εγγράφως µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο την Επιτροπή Υδατοδροµίων του άρθρου 41, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδροµίου εντός προθεσµίας είκοσι
(20) εργάσιµων ηµερών.
β) Αν διαπιστωθεί µε την επιθεώρηση ότι:
αα) το υδατοδρόµιο πληροί όλες τις κατά νόµο προϋποθέσεις, η Επιτροπή ενηµερώνει τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. η οποία και εισηγείται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών
τη σχετική Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 37
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 επιθεώρηση, µετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεµβάσεων
επί των ευρηµάτων της αρνητικής διοικητικής πράξης.
Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής καταβάλλεται ποσό παραβόλου, το οποίο καταπίπτει υπέρ του Δηµοσίου, το
χρηµατικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε πεντακόσια
(500) ευρώ. Με την υποβολή του αιτήµατος, υποβάλλε-

ται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., µπορεί να τροποποιείται το ως άνω χρηµατικό ύψος του παραβόλου.
7. Κατά την ως άνω επιθεώρηση ελέγχεται ιδίως:
α) Η τήρηση των προβλεποµένων Eγχειριδίων Yδατοδροµίου.
β) Η υποδοµή σε εγκαταστάσεις, εξοπλισµό ασφαλείας και κατάλληλο προσωπικό για τη διασφάλιση της εφαρµογής των προβλεπόµενων διαδικασιών ασφαλείας
που περιγράφονται στο Πρόγραµµα Ασφαλείας του υδατοδροµίου.
γ) Η ισχύς όλων των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων για τη λειτουργία και τυχόν κατασκευή των χερσαίων εγκαταστάσεων του υδατοδροµίου.
δ) Η ύπαρξη και άρτια λειτουργική κατάσταση του προβλεπόµενου στο άρθρο 39 εξοπλισµού.
8. Με την έκδοση της Απόφασης της παραγράφου 1
του άρθρου 37 επιτρέπεται η έναρξη πτήσεων από και
προς το αδειοδοτηθέν υδατοδρόµιο. Ο ενδιαφερόµενος
ενηµερώνει τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. για την έναρξη πτήσεων.
9. Η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου είναι αόριστης
διάρκειας και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς διεξαγωγής επιθεώρησης κατά τη διαδικασία του άρθρου 52
από την Επιτροπή του άρθρου 41. Η αόριστη διάρκεια
της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου δεν απαλλάσσει
τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση αµελλητί ανανέωσης επιµέρους πιστοποιητικών µε µικρότερη χρονική
διάρκεια ισχύος, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται
σε ισχύ, καθώς και κάθε µεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή στα στοιχεία του υδατοδροµίου. Κάθε αρµόδια υπηρεσία οφείλει να ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση
τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. για την ανανέωση επιµέρους πιστοποιητικών, ώστε να επικαιροποιείται ο φάκελος της άδειας
λειτουργίας κάθε υδατοδροµίου.
Άρθρο 40
Επιτροπή Υδατοδροµίων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. Επιτροπή Υδατοδροµίων, στην οποία µετέχουν:
α) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Αερολιµένων
της Υ.Π.Α.,
β) ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της Υ.Π.Α.,
γ) ένας (1) Αξιωµατικός της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και
κατά προτίµηση της κατά τόπον αρµόδιας Διεύθυνσης Ασφαλείας,
δ) ένας (1) υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου.
Την Επιτροπή επικουρεί ένας (1) υπάλληλος της
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος
εκτελεί και χρέη υπευθύνου για την οργάνωση και γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής.
2. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιθεώρηση των υδατοδροµίων, καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα όπως αυτή προκύπτει από τις κείµενες διατάξεις.
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3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ρυθµίζεται επιπλέον κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Επιτροπής, τη συγκρότηση, την αναπλήρωση των µελών της, τη
θητεία, τις αρµοδιότητες, τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια.
4. Για τη συµµετοχή των µελών στην Επιτροπή Υδατοδροµίων δεν προβλέπεται πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση.
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 37.
Για κάθε µεταβίβαση απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν εισήγησης της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Σε κάθε περίπτωση,
το ανάδοχο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 37 του παρόντος νόµου, η δε µεταβίβαση της άδειας σε αυτό συντελείται
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής νέας
αίτησης παροχής άδειας, κατά τα άρθρα 39 και 40 του
παρόντος νόµου.
2. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου
µπορεί να παραχωρήσει, σε φυσικό η νοµικό πρόσωπο,
τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία ή εκµετάλλευση των υποδοµών και υπηρεσιών του υδατοδροµίου, παραµένοντας υπεύθυνος έναντι των Αρχών και υπόχρεος
για την τήρηση όλων των όρων που προβλέπονται από
το παρόν και την άδεια, καθώς και για την ενηµέρωση
των εµπλεκόµενων αρχών µε τη γνωστοποίηση σε αυτές
των στοιχείων του νέου εκµεταλλευτή-διαχειριστή.
Άρθρο 42
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου είναι υποχρεωµένος 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 λιµενικών αρχών και να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες
ενέργειες για την αποκατάσταση τυχόν ευρηµάτων κατά
τις επιθεωρήσεις ασφαλείας.
γ) Ενηµερώνει και να τροποποιεί τα Εγχειρίδια Υδατοδροµίου, µε υπόδειξη των αρµοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών.
δ) Εποπτεύει µε κατάλληλα µέσα την υδάτινη περιοχή
του υδατοδροµίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης
των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη από κάθε εµπόδιο.
Ειδικά, το υδατοδρόµιο πρέπει να διαπλέεται µε µέριµνα
του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδροµίου του κάθε ηµέρα
πριν την πρώτη προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση για
την αποµάκρυνση αντικειµένων που συνιστούν κίνδυνο
για την κίνηση των αεροσκαφών.
ε) Τηρεί και να παρέχει στην Υ.Π.Α., στην αρµόδια λιµενική 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 ταχυδροµείο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ενηµερώνουν τον Φορέα Λειτουργίας Υδατοδροµίου για τα απαιτούµενα από τη νοµοθεσία έντυπα,
τα οποία υποβάλλονται πριν την έναρξη της πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους.
στ) Διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδροµίου και να
µην επιτρέπει τη χρησιµοποίησή του, σε περίπτωση που
διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των
πτήσεων ή στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραιτήτων υπηρεσιών, µέσων, προσωπικού, και εξοπλισµού για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδροµίου, ενηµερώνοντας άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχηµάτων και
Ασφάλειας των Πτήσεων (Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.), καθώς και την αρµόδια Λιµενική Αρχή για το πρόβληµα ασφαλείας που εντοπίστηκε. 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 επαναλειτουργία, ενηµερώνονται η Υ.Π.Α. και η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και η αρµόδια Λιµενική Αρχή για την έκδοση των σχετικών οδηγιών.
ζ) Ενηµερώνει άµεσα και µε κάθε πρόσφορο µέσο την
Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρµόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α., την
Ε.Α.Π.Α. και την αρµόδια Λιµενική Αρχή για κάθε αεροπορικό ατύχηµα ή συµβάν.
η) Αποστέλλει στην Υ.Π.Α. όλες τις προβλεπόµενες αεροναυτικές πληροφορίες, για τη δηµοσίευσή τους στο
Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (A.I.P.
- GREECE), καθώς και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του
Πολεµικού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας.
θ) Συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους.
ι) Μεριµνά για τη συντήρηση των λιµενικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποιεί.
ια) Παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρµόζοντας τις διατάξεις της κείµενης εσωτερικής και κοινοτικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού.
ιβ) Διατηρεί σε καλή κατάσταση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και να χρησιµοποιεί τον απαιτούµενο εξοπλισµό ως ακολούθως:
αα) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήµα αυτό σε
σχήµα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) µέτρα µήκος και δυόµιση (2,5) µέτρα πλάτος έως δέκα (10) µέτρα
µήκος και έξι (6) µέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθετηµένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επίπεδη επιφάνεια, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α.,
ώστε να είναι εύκολα ορατό από αέρος.
ββ) ΦΑΝΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Ράδιο - ενεργοποιούµενος φανός ο οποίος
είναι διαθέσιµος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση
παρακείµενων πλωτών µέσων για έναρξη αεροπορικής
δραστηριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο
φανός πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε τέτοια θέση
στο χώρο του υδατοδροµίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της Υ.Π.Α. και της Λιµενικής Αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατός.
γγ) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεµούριο κατάλληλων διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετηµένο
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σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδροµίου σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α. και της Λιµενικής Αρχής, ώστε
να είναι εύκολα ορατό, ακόµα και σε περίπτωση µειωµένης ορατότητας. Αντί για ανεµούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεµοδείκτης σε σχήµα «Τ».
δδ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Αρµοδίως και προσηκόντως
πιστοποιηµένα σηµεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών ύδατος (δέστρες) επί της πλωτής προβλήτας από επιβίβασης επιβατών, ως προς τη σταθερότητά τους και
την αντοχή τους σε σχέση µε τη χρήση για την οποία
προορίζονται, λαµβάνοντας υπόψη τις δυσµενέστερες
των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη
συγκεκριµένη περιοχή.
εε) ΣΩΣΙΒΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Παραπλεύρως του σηµείου πρόσδεσης και παραµονής του αεροσκάφους απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών σωσιβίων µη φουσκωτού τύπου, µετά σχοινιού
πρόσδεσης µήκους τριάντα (30) µέτρων, έτοιµων για
χρήση οποιαδήποτε στιγµή.
στστ) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η ύπαρξη και διαρκής διαθεσιµότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού µήκους τουλάχιστον έξι (6) µέτρων µε εξωλέµβια µηχανή, εφοδιασµένου µε τις προβλεπόµενες άδειες και εξοπλισµό, έτοιµο
προς χρήση ανά πάσα στιγµή.
ζζ) ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Δίπλα ακριβώς από
το σηµείο στάθµευσης του αεροσκάφους ύδατος πρέπει
να υπάρχουν πυροσβεστήρες χειρός εγκεκριµένου τύπου, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίµων και ηλεκτρολογικού υλικού, τουλάχιστον τρεις (3) ανά κατηγορία, χωρητικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12)
κιλών ξηράς κόνεως για τα υγρά καύσιµα και έξι (6) κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή δώδεκα (12) κιλών
κόνεως για το ηλεκτρολογικό υλικό.
ηη) ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ:
Πρόσβαση σε κατάλληλα πλωτά φράγµατα για τον περιορισµό τυχόν διαρροής καυσίµου ή λαδιού στο νερό
και σε κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιµετώπισης
ρύπανσης, εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1218.91/1997 (Β΄ 951) κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 43
Όροι εκτέλεσης πτήσεων
Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών
στα υδατοδρόµια επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:
α) Οι πτήσεις πραγµατοποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ’ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας και υπό µετεωρολογικές συνθήκες εξ' όψεως
(VMC), µε την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αεροσκάφη έχουν υποβάλλει το προβλεπόµενο από τους κανονισµούς σχέδιο πτήσης. Αµέσως µετά την προσθαλάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση
του αεροσκάφους µέχρι την προσθαλάσσωσή του ασκείται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και διέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στην Πολιτική Αεροπορία.
β) Στην περίπτωση που το υδατοδρόµιο βρίσκεται εντός τερµατικής περιοχής (ΤΜΑ) ή Ζώνης Ελέγχου
(CTR) αεροδροµίου της επικράτειας τότε:

αα) Το αεροσκάφος, πριν από την είσοδό του στην
Τερµατική Περιοχή ή Ζώνη Ελέγχου, έρχεται σε επικοινωνία µε τον αρµόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας για την εξασφάλιση της σχετικής προς τούτο
αδείας και τη λήψη πληροφοριών και οδηγιών για την εντός αυτής πτήση του.
ββ) Πριν από την αναχώρηση λαµβάνει τη σχετική
προς τούτο έγκριση από τον αρµόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας της αντίστοιχης Τερµατικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για τη διαδροµή που θα πρέπει να ακολουθήσει.
γγ) Οι υπηρεσίες ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας του
αντίστοιχου αεροδροµίου είναι υπεύθυνες για την παροχή πληροφοριών πτήσης µόνο σε σχέση µε την υπάρχουσα εντός της Τερµατικής Περιοχής ή Ζώνης Ελέγχου
γνωστής εναέριας κυκλοφορίας και όχι σε σχέση µε τα
πλωτά µέσα, τα οποία ενδεχοµένως επιχειρούν στην περιοχή του υδατοδροµίου.
Άρθρο 44
Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες
1. Η κίνηση του αεροσκάφους στην επιφάνεια του ύδατος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισµών Λιµένων.
2. Οι τηλεπικοινωνίες µεταξύ του κυβερνήτη του αεροσκάφους και της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρχής ή υπηρεσίας πραγµατοποιούνται µέσω αµφίδροµης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες - VHF).
Άρθρο 45
Απαγορεύσεις - περιορισµοί
1. Στην περιοχή ελιγµών κάθε υδατοδροµίου απαγορεύεται χωρίς την άδεια της αρµόδιας λιµενικής αρχής ή
της Υ.Π.Α. στην περίπτωση λειτουργίας υδατοδροµίου
σε λίµνη:
α) Η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας.
β) Η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών
µέσων.
γ) Η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση µικρότερη των πεντακοσίων (500) µέτρων από
την περιοχή ελιγµών του υδατοδροµίου κατά τη διάρκεια
της αεροπορικής ηµέρας.
2. Στην περιοχή ελιγµών κάθε υδατοδροµίου απαγορεύεται η κολύµβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα.
Άρθρο 46
Ασφάλιση
1. Ο υπεύθυνος λειτουργίας και εκµετάλλευσης αεροδροµίου επί υδάτινης επιφάνειας υποχρεούται να καλύπτει µε ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρισµένου φορέα που
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των προστηθέντων του για βλάβες ή ζηµίες σε τρίτους από τη λειτουργία αυτού. Τα ελάχιστα επιµέρους και συνολικά ασφαλιστικά ποσά, καθώς και το εύρος των υποχρεωτικώς καλυπτόµενων κινδύνων καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας του υδατοδροµίου.
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2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.
2912/2001 (Α΄ 94), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος
συνδεόµενου µε τη χρησιµοποίηση αεροσκάφους ύδατος, εντός των ορίων τοπικής αρµοδιότητας του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., στην οµάδα διερεύνησης µπορεί να µετέχει και
στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.) που συστάθηκε µε το ν. 4033/2011 (Α΄ 264), το οποίο ορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
Άρθρο 47
Τιµολόγια Υπηρεσιών Υδατοδροµίων
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδροµίου καθορίζει τα τιµολόγια των παρεχόµενων από αυτόν υπηρεσιών. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια του ύψους των τιµολογίων αυτών.
Για τον καθορισµό των τιµών παροχής υπηρεσιών κάθε
υδατοδροµίου, όπως και των κατώτατων και ανώτατων
ορίων αυτών που ορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση, λαµβάνονται ιδίως υπόψη ο αριθµός των επιβατών, το βάρος του µεταφερόµενου φορτίου και ταχυδροµείου, καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών.
Άρθρο 48
Τέλη Λειτουργίας Υδατοδροµίου
Για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από υδατοδρόµιο καταβάλλεται υπέρ του Δηµοσίου τέλος ίσο µε το πέντε
τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί
στο συγκεκριµένο δροµολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που καταβλήθηκε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους, καθώς
και οι κυρώσεις εκπρόθεσµης, ανακριβούς ή µη αποδόσεως του τέλους.
Άρθρο 49
Πτυχία και άδειες
Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.1815/1988 (Α΄ 250) όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Για τη διακυβέρνηση αεροσκάφους ύδατος πέραν του
προβλεπόµενου έγκυρου πτυχίου ή έγκυρης άδειας, απαιτείται και η ικανότητα σε τάξη αεροσκάφους ύδατος.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση 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 υδατοδρόµια, οι προδιαγραφές των οποίων, καθώς και οι αντίστοι-

χες διαδικασίες εφοδιασµού των αεροσκαφών µε καύσιµα, καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α.
και µε την τήρηση των κανονισµών πυρασφάλειας και ανεφοδιασµού αεροσκαφών και των σχετικών διατάξεων
των κανονισµών λιµένων.
β) Είτε µε κινητά µέσα αποθήκευσης από πιστοποιηµένη εταιρεία ανεφοδιασµού αεροσκαφών ή µε ευθύνη
του χειριστή κατά τις κείµενες διατάξεις, όπως ο υπ’ αριθµ. Δ3/Γ/12041/2861/3.6.2011 Κανονισµός Ανεφοδιασµού αεροσκαφών µε καύσιµα σε αεροδρόµια της Υ.Π.Α.
(Β΄1109), µε µέριµνα και δαπάνες του φορέα λειτουργίας του υδατοδροµίου, τηρουµένων των τελωνειακών
διατάξεων, των κανονισµών πυρασφάλειας και ανεφοδιασµού αεροσκαφών της Υ.Π.Α. και των κανόνων προστασίας 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 διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας και ασφάλειάς τους. Η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. καταρτίζει το µήνα Δεκέµβριο
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 Διεύθυνση της Υ.Π.Α. διατηρεί αυτοτελώς το δικαίωµα άσκησης
δραστηριοτήτων παρακολούθησης συµµόρφωσης στις απαιτήσεις ασφαλείας από έκνοµες ενέργειες στο πλαίσιο των προβλεπόµενων στο Εθνικό Πρόγραµµα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.
2. Ο φορέας της άδειας λειτουργίας του υδατοδροµίου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία και διευκόλυνση στο έργο της Επιτροπής. Σε περίπτωση µη τήρησης των ως άνω όρων, επιβάλλονται µε απόφαση της
Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. οι προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο κυρώσεις, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.
3. Ο φορέας της άδειας λειτουργίας, σε περίπτωση
παύσης της λειτουργίας υδατοδροµίου, ενηµερώνει
προηγουµένως εγγράφως τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. τουλάχιστον
είκοσι πέντε (25) εργάσιµες ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία παύσης της λειτουργίας.
Άρθρο 52
Αναστολή και ανάκληση άδειας
λειτουργίας υδατοδροµίου
1. Η άδεια λειτουργίας του υδατοδροµίου µπορεί να αναστέλλεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση της Υ.Π.Α., για χρονικό διάστηµα είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 37,
β) όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 43,
πλην εκείνων που σχετίζονται µε θέµατα ασφαλείας, οπότε στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας ανακαλείται άµεσα µε αντίστοιχη απόφαση.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην α-
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ναστολή, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται µε απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου.
2. Η άδεια λειτουργίας του υδατοδροµίου ανακαλείται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
Ναυτιλίας και Αιγαίου σε περίπτωση σχετικής έγγραφης
αίτησης από τον αδειούχο προς τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α..
3. Σε κάθε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του υδατοδροµίου πρέπει να ενηµερώνονται πάραυτα η Υ.Π.Α., καθώς και οι εµπλεκόµενες
Αστυνοµικές, Λιµενικές, Πυροσβεστικές ή άλλες Αρχές.
Άρθρο 53
Κυρώσεις
1. Κάθε παράβαση των όρων λειτουργίας υδατοδροµίου και των από τις οικείες διατάξεις καθοριζοµένων θεµάτων Αερολιµενικού Ελέγχου, Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Πτήσεων και Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, Δηµόσιας Ασφάλειας, Τελωνειακού και
Δασµολογικού Ελέγχου και Εθνικής Άµυνας, καθώς και
κάθε µη σύννοµη ενέργεια του υδατοδροµίου επιφέρει
τις νόµιµες κυρώσεις και βαρύνει απευθείας και αποκλειστικά το φορέα λειτουργίας υδατοδροµίου ή τον αεροµεταφορέα ή το χειριστή του αεροσκάφους κατά περίπτωση παράβασης. Σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται,
ανεξαρτήτως τυχόν συντρέχουσας αστικής, ποινικής ή
διοικητικής ευθύνης, πρόστιµο υπέρ του Δηµοσίου από
πεντακόσια (500) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ, καθώς και προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας υδατοδροµίου, ανάλογα µε το είδος της
παράβασης και τις δυσµενείς συνέπειες που προκλήθηκαν. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιµα µπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ανώτατου ποσού και η προσωρινή αφαίρεση της άδειας να καθίσταται οριστική. Το πρόστιµο επιβάλλεται κατά περίπτωση µε απόφαση του Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Τα όρια του προστίµου µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α..
Σε περιπτώσεις παραβίασης της νοµοθεσίας για την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 55/1998, όπως ισχύει.
Τα πρόστιµα επιβάλλονται σωρευτικά µε άλλα πρόστιµα, διοικητικές ή άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από
άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
2. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου 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, καθώς και όποιος δεν τηρεί τις καθοριζόµενες απαγορεύσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις καθοριζόµενες υποχρεώσεις ή περιορισµούς δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα
από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα
Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως κυρώθηκε µε το ν.δ.
187/1973 (Α΄ 261).

Άρθρο 54
Υδάτινα πεδία
1. Επιτρέπεται η χρήση υδάτινων πεδίων υπό τις ακόλουθες 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 τοπίου.
β) Το αεροσκάφος δεν προέρχεται ή κατευθύνεται απευθείας εκτός ελληνικής επικράτειας.
γ) Η πτήση να εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ηµέρας.
δ) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενηµερώσει
τη Λιµενική Αρχή µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την άφιξή του, για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδοσίας της και η
Λιµενική Αρχή έχει καθορίσει επακριβώς την περιοχή αποπροσθαλάσσωσης του αεροσκάφους. Περαιτέρω, ο
κυβερνήτης του αεροσκάφους µε δική του ευθύνη και
µέριµνα ενηµερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις
αρµόδιες Υπηρεσίες για τις ιδιοµορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή,
συµµορφούµενος πλήρως µε τους κανονισµούς και τις
διατάξεις ασφαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακοµιδές, πτήσεις
πυρόσβεσης ή απορρύπανσης και πτήσεις πολιτικής προστασίας, η ενηµέρωση στην αρµόδια Λιµενική Αρχή δύναται να γίνει και µε βραχύτερη προθεσµία πρότερης ειδοποίησης.
ε) Υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, µέσω αµφίδροµης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές 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 ανθρώπινο πληθυσµό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούµενα κάτω
από το ελάχιστο επιτρεπόµενο ύψος των πεντακοσίων
(500) ποδών.
ζ) Κατά τη διενέργεια ελιγµών επί της υδάτινης επιφάνειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση ασφαλείας
από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούµενα τηρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισµών Λιµένων.
η) Υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου κατάλληλη
υποδοµή ή πλωτό σκάφος για την ασφαλή επιβίβαση και
αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους υποχρεούται να διενεργεί τις
προβλεπόµενες διαδικασίες σχετικά µε τους ελέγχους
ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου.
θ) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί άµεσα στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας
κυκλοφορίας το κλείσιµο του σχεδίου πτήσης.
2. Ο συνολικός αριθµός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη,
ήτοι προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ηµέρας.
3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος
για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις
της πτήσης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ειδι-
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κότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδάτινου
πεδίου, υπολογίζοντας τη Διαθέσιµη Απόσταση Προσθαλάσσωσης ή Αποθαλάσσωσης, τις θέσεις και το ύψος τυχόν εµποδίων στο υδάτινο πεδίο, καθώς και στις γειτονικές επιφάνειες, και να λαµβάνει κάθε πρόνοια για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και υδατοδρόµησης αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκµεταλλευόµενος το αεροσκάφος είναι συνυπαίτιοι, κατά το λόγο και το βαθµό
των αρµοδιοτήτων τους:
α) για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
β) για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί σε πρόσωπα ή
πράγµατα,
γ) για παράβαση των όρων και περιορισµών σε θέµατα
Εναέριας Κυκλοφορίας και Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, Ασφάλειας Πτήσεων, Τελωνειακού και Δασµολογικού ελέγχου, Δηµόσιας Ασφάλειας, Εθνικής Άµυνας
και για κάθε άλλη µη σύννοµη χρησιµοποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρµοζοµένων των κυρώσεων του άρθρου
54 του παρόντος.
Άρθρο 55
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
υδατοδροµίου ή υδάτινου πεδίου
Ο κατά τόπον αρµόδιος Λιµενάρχης δύναται να απαγορεύσει χρήση του υδατοδροµίου ή του υδάτινου πεδίου σε περιπτώσεις όπου, λόγω ιδιαίτερων και απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν προκύψει προσωρινώς, διαπιστώνεται κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα
επί ύδατος, για όσο διάστηµα διαρκούν οι συνθήκες αυτές.
Άρθρο 56
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3333/2005 (Α΄ 91).
Άρθρο 57
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι κάτοχοι προσωρινών αδειών λειτουργίας αεροδροµίων επί υδάτινων επιφανειών, εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µπορούν να υποβάλουν στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. αίτηση για µετατροπή της
προσωρινής άδειας σε άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου
αόριστης διάρκειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου αόριστης διάρκειας εκ µετατροπής χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου
το υδατοδρόµιο λειτουργεί νόµιµα µε βάση την προσωρινή 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 αίτηση, η προσωρινή άδεια λειτουργίας παύει να ισχύει µε το
πέρας της ηµεροµηνίας λήξης της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 58
Ρυθµίσεις Τοµέα Τηλεπικοινωνιών
1. Η παρ. 21 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Στην περίπτωση Α΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 2801/2000 (Α΄ 146), αντί της άδειας του οικείου Νοµάρχη, απαιτείται η άδεια του οικείου Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α΄82) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για τις µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος µη αδειοδοτηµένες 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 της παρ. 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 ενεργοποίησή τους πραγµατοποιείται εντός της συντοµότερης δυνατής 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 µια εργάσιµη ηµέρα.
Η ΕΕΤΤ µπορεί να καθορίζει τη συνολική διαδικασία
µεταφοράς αριθµών, έχοντας υπόψη τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε τις συµβάσεις, τη δυνατότητα τεχνικής
υλοποίησης, καθώς και την αναγκαιότητα διασφάλισης
της συνέχειας της υπηρεσίας προς το συνδροµητή. Σε
κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία 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 µεταφέρονται σε άλλο φορέα παρά τη θέλησή τους.
Η ΕΕΤΤ δύναται, µε την επιφύλαξη επιβολής των κατ’
άρθρο 77 του παρόντος διοικητικών κυρώσεων, να υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών να αποζηµιώνουν
τους συνδροµητές σε περίπτωση καθυστέρησης µεταφοράς ή καταχρηστικής µεταφοράς από τους ίδιους
τους παρόχους ή για λογαριασµό τους. Ο τρόπος επιβολής της υποχρέωσης, υπολογισµού της αποζηµίωσης, η
σχετική διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζεται µε απόφαση της ΕΕΤΤ.»
«6. Με την επιφύλαξη της όποιας ελάχιστης διάρκειας
σύµβασης, η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει ότι οι όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας της σύµβασης δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή των παρόχων υπηρεσιών. Οι πάροχοι δεν δύνανται να θέτουν οποιοδήποτε κώλυµα, όπως οι συµβατικοί όροι, οι διαδικασίες, τα τέλη, κατά την
υλοποίηση αιτηµάτων φορητότητας.»
4. Το εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 4070/2012 (Α' 82) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος περί 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) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το σύστηµα προσφοράς µελέτης και κατασκευής
εφαρµόζεται µόνο στις περιπτώσεις έργων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή µεθόδους που καλύπτονται από εξειδικευµένες τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωµένα δικαιώµατα ή στα έργα µε ιδιοµορφίες ως
προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιµος ο συνδυασµός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας µελέτης της υπηρεσίας µε την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία
εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Τµήµατος Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε. καθορίζονται είδη τεχνικών έργων, που πληρούν γενικά τις
ανωτέρω προϋποθέσεις και επιτρέπεται να δηµοπρατούνται µε το σύστηµα µελέτης και κατασκευής. Για την εφαρµογή του συστήµατος αυτού σε κάθε συγκεκριµένη
περίπτωση, απαιτείται προηγούµενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογηµένη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Τµήµατος Κατασκευών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του εδαφίου α΄.»
2. Μετά την παρ.6 του άρθρου 8 του ν. 3669/2008
(Α΄116) προστίθεται παράγραφος 6Α ως εξής:
«6Α. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασµός του συστήµατος
προσφοράς µελέτης και κατασκευής µε τα υπό στοιχεία
α, β και γ συστήµατα προσφοράς που προβλέπονται στο
άρθρο 4 του παρόντος νόµου»
3. Οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 8 του
ν. 3669/2008 (Α΄116) καταργούνται.
4. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008
(Α΄116) προστίθεται παράγραφος 8Α ως εξής:
«8Α. Όταν το έργο περιλαµβάνει την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών στις οποίες δεν περιλαµβάνεται η αξία
της ασφάλτου, η κατ’ εκτίµηση δαπάνη και ποσότητα
του υλικού της ασφάλτου αποτελεί ιδιαίτερο τµήµα του
προϋπολογισµού στο οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 9 του παρόντος νόµου. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζεται ο τρόπος υπολογισµού της αξίας της ασφάλτου
και η διαδικασία πληρωµής της σχετικής δαπάνης, κατά
παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 55 του παρόντος, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
5. Μετά το άρθρο 25 του ν. 3669/2008 (Α΄116) προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:
«Άρθρο 25Α
Παράβολο
1. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης του άρθρου 25, προσκοµίζεται, µε την υποβολή της ένστασης,
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παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δηµοσίου ποσού ίσου µε
το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισµένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και µεγαλύτερο των πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Προϊσταµένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3669/2008 (Α΄116) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του παρόντος, ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούµενης παραγράφου,
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: για
τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης µετά
το ως άνω όριο, ένα τέταρτο (0,25) της εκατοστιαίας µονάδας εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης. Για τις επόµενες δέκα εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης, µισή (0,5)
εκατοστιαία µονάδα για κάθε µονάδα έκπτωσης. Τέλος,
για τις επόµενες µονάδες έκπτωσης, τρία 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, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να επανακαθορίζονται οι ως άνω µονάδες έκπτωσης ή εγγύησης.»
7. 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 ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως
τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων, αµέσως µετά την έγκριση του
Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της
εγγύησης της παραγράφου 1 επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού του έργου.»
8. Το άρθρο 75Α του ν. 3669/2008 (Α΄116), όπως προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 137 του ν. 4070/2012
(Α΄82) µετά το άρθρο 75 του ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 75Α
Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου
Με την επιφύλαξη µικρότερων προθεσµιών που προβλέπονται στον παρόντα νόµο τα εν γένει δικαιώµατα
του αναδόχου από τη σύµβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε 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, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Η ΕΔΕΛ αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες της Αρχής
Ελέγχου, όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισµό
για την υλοποίηση του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 2009-2014.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται, σύµφωνα
µε το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2004−2009 και του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, τα θέµατα που αφορούν στον
προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση,
τον έλεγχο και την υλοποίηση δράσεων/πράξεων και
προγραµµατικών ενοτήτων (programme areas), αντίστοιχα, που συγχρηµατοδοτούνται από τις χώρες ΕΖΕΣ του
ΕΟΧ και υλοποιούνται σε επίπεδο Φορέα Υλοποίησης
και Διαχειριστή Προγράµµατος (Programme Operator) είτε από φορείς της ηµεδαπής είτε από φορείς της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, δυνάµει συµφωνιών συνεργασίας.»
Άρθρο 61
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4013/2011
1. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν 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 δεκαπέντε (15) ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόµενου από όλα τα στοιχεία
στα οποία θεµελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως
άνω προθεσµίας τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύµβασης, η Αρχή δύναται µε απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως άνω
προθεσµία για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.»
2. Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Στο πλαίσιο της εν λόγω αρµοδιότητας η Αρχή δύναται 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, 7 και 8 ως
εξής:
«6. Η θητεία των µελών παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι
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το διορισµό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν
µπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι µήνες. Η
Αρχή µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, όχι όµως πέρα
από ένα εξάµηνο, εάν κάποια από τα µέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον
τα λοιπά µέλη επαρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας.
7. Τον Πρόεδρο της Αρχής, όταν κωλύεται, απουσιάζει
ή ελλείπει, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και
σε περίπτωση κωλύµατος αυτού, ο Αντιπρόεδρος της
Αρχής.
8. Η διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν.
3959/2011 (Α΄93) εφαρµόζεται και για τα µέλη της Αρχής.».
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989 (Α΄230) εφαρµόζεται αναλόγως για τον Πρόεδρο, τα µέλη της Αρχής που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
και το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, εφόσον έχουν τη
δικηγορική ιδιότητα, καθώς και για το Νοµικό Σύµβουλο
της Αρχής.»
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο προϋπολογισµός της Αρχής προσαρτάται στο Γενικό Προϋπολογισµό του Κράτους. Τα θέµατα οικονοµικής
διαχείρισης ρυθµίζονται µε τον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης που καταρτίζεται από την Αρχή και εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών.
Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγµατος, η µισθοδοσία του προσωπικού και οι λειτουργικές
δαπάνες της Αρχής θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Από την
έκδοσή του και µέχρι το τέλος του 2013 η Αρχή θα υποστηρίζεται από τις οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.
Για τα οικονοµικά έτη 2013 και 2014 η Αρχή, για την
κάλυψη των αναγκών της, δύναται να επιχορηγηθεί από
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η Αρχή για την ένταξή της στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), σε ευρωπαϊκά ή συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, όπως στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013, δύναται να χρηµατοδοτείται µέσω της συλλογικής απόφασης έργου
(ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο, ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης
χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν πλήρως το κόστος λειτουργίας της Αρχής.
Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής
και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε ό-

σα ορίζονται στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα
από εισήγηση της Αρχής, µπορούν να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της κράτησης. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά τον ανωτέρω
τρόπο κατά το έτος 2011 µπορεί να µεταφέρονται και να
αποτελούν έσοδα της Αρχής το 2012 µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων.
Αν από την οικονοµική διαχείριση της Αρχής στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους προκύπτει θετικό Καθαρό Αποτέλεσµα Χρήσης, ποσοστό του οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος έως ογδόντα τοις εκατό (80%) διατίθεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, 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 αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής υποβάλλουν κατ’ έτος την προβλεπόµενη από το ν. 3213/2003 (Α΄309) δήλωση περιουσιακής
κατάστασης.»
7. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η πλήρωση των θέσεων µπορεί επίσης να γίνει µε απόσπαση αντίστοιχου προσωπικού ίδιας χρονικής διάρκειας ή µετάταξη από τους φορείς της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 και του άρθρου τρίτου του ν.
2372/1996 (Α΄29). Οι αποσπάσεις και οι µετατάξεις των
προηγούµενων εδαφίων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, µε µόνη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 68 παρ. 1 του
ν. 4002/2011 (Α΄180).»
8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αποσπασµένο προσωπικό που καταλαµβάνει θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και διοικητικού
προσωπικού λαµβάνει τις αποδοχές του βαθµού και του
µισθολογικού του κλιµακίου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η µισθοδοσία του βαρύνει
τον προϋπολογισµό της Αρχής και η πληρωµή διενεργείται από την Αρχή.»
Άρθρο 62
Τροποποίηση του ν. 2515/1997
1. Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
2515/1997 «Άσκηση επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού – Λειτουργία Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ)
και άλλες διατάξεις» (Α΄154) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. από τους πτυχιούχους του Τµήµατος Λογιστικής
και των Τµηµάτων οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής
Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.).»
2. Στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2515/1997, αντί της φράσης «των Τµηµάτων Εµπορίας
και Διαφήµισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών
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Επιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Τ.Ε.Ι.)» τίθεται η φράση «των Τµηµάτων Οικονοµικής
κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)».
3. Στην περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2515/1997, αντί της φράσης «των Τµηµάτων Εµπορίας
και Διαφήµισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών
Επιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Τ.Ε.Ι.)» τίθεται η φράση «των Τµηµάτων Οικονοµικής
κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.).»
Άρθρο 63
Ρυθµίσεις εφαρµογής άρθρου 1 του ν. 2971/2001
Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ» (ΕΤ.Α.Δ.) αποτελεί φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 (Α΄285). Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισµού και
Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να ορίζονται και άλλοι
φορείς ως φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα.

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Κ. Αρβανιτόπουλος

Ε. Λιβιεράτος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Βρούτσης

Α. Ρουπακιώτης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ό. Κεφαλογιάννη

Κ. Μουσουρούλης

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θ. Καράογλου

Α. Τσαυτάρης
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Δ. Σταµάτης

Αριθµ. 43/5/2013
Άρθρο 64
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των
άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, η ισχύς των οποίων αρχίζει εντός ενός µηνός από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ. Αβραµόπουλος

Ι. Στουρνάρας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α. Μανιτάκης

Κ. Χατζηδάκης

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
«Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος
για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες
διατάξεις».
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου αναµορφώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα µας. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:
1.α. Διευρύνεται το πλαίσιο των δραστηριοτήτων που
υπάγονται στην κατηγορία των στρατηγικών επενδύσεων.
β. Ορίζεται ότι η εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα
Α.Ε.» παύει να αποτελεί το φορέα δηµόσιας στρατηγικής επένδυσης και επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες
επί της διαδικασίας ένταξης και αδειοδότησης επενδύσεων.
γ. Προβλέπεται ότι η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) µπορεί να συγκροτεί οµάδες
εργασίας σε επίπεδο Γενικών Γραµµατέων.
δ. Επιτρέπεται η µετεγκατάσταση έργων παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, σε περίπτωση που,
µετά την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί στρατηγικών
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επενδύσεων, ανακύψουν νοµικά ή πραγµατικά κωλύµατα
στη διαδικασία αδειοδότησής τους.
ε. Προβλέπεται ότι, ο περιορισµός της άσκησης οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκµετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς Α.Π.Ε. σε αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται από την οικεία αρχή ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, δεν ισχύει σε περιπτώσεις διενέργειας
Στρατηγικών Επενδύσεων
στ. Τροποποιείται – συµπληρώνεται το καταστατικό
της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», στα εξής κατά βάση σηµεία:
- Επανακαθορίζονται ο σκοπός και οι αρµοδιότητες
της εταιρείας.
- Υπάγονται εφεξής στις διατάξεις περί προσλήψεων,
µισθολογίου και βαθµολογίου του δηµόσιου τοµέα οι υπάλληλοι της εν λόγω εταιρείας.
(άρθρα 1-3)
2. Τροποποιείται – συµπληρώνεται το άρθρο 22 του ν.
3894/2010 σχετικά µε τη διαδικασία αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων. Ειδικότερα:
α. Προβλέπεται ότι µε κ.υ.α. καθορίζονται οι «Πρότυπες Δεσµεύσεις» φορέων στρατηγικών επενδύσεων, εξαιρούµενων περιβαλλοντικών και πολεοδοµικών αδειών και αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας.
β. Ορίζεται ότι, στο πλαίσιο των ανωτέρω αδειοδοτικών διαδικασιών καταβάλλονται όλα τα προβλεπόµενα
από την κείµενη νοµοθεσία παράβολα, µε έκπτωση 10%
επί του συνόλου τους.
γ. Θεσπίζεται υποχρέωση των αρµόδιων υπηρεσιών
για αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων, να κοινοποιήσουν, εντός της οριζόµενης ηµεροµηνίας, στη Γενική
Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις αδειοδοτικές διαδικασίες, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
και τις διοικητικές πράξεις και γνωµοδοτήσεις. (άρθρο 4)
3.α. Παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης από τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), για την πραγµατοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί ιδιωτικών ακινήτων.
Στην περίπτωση πραγµατοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων επί εκτάσεων µε µικτό καθεστώς ιδιοκτησίας καταρτίζονται και εγκρίνονται Εθνικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρο 11 επ. του ν.
3986/2011).
β. Παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού, µε προεδρικό
διάταγµα, των ειδικών όρων ανάδειξης και προστασίας
αρχαιοτήτων και άλλων µνηµείων που εντοπίζονται κατά την υλοποίηση της επένδυσης ή υπάρχουν πριν την έναρξή της.
γ. Προβλέπεται ότι για την εφαρµογή των ανωτέρω
ρυθµίσεων, ακίνητα επί των οποίων διατηρούν περιουσιακά δικαιώµατα τα οριζόµενα νοµικά πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδας, νοούνται ως ιδιωτικά ακίνητα.
δ. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη Διαδικασία
Στρατηγικών Επενδύσεων και επενδύσεων των οποίων
οι επιµέρους διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει, πριν την υποβολή του σχετικού αιτήµατος ένταξης στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου. (άρθρο 5)
4.α. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαµονής, έως δέκα (10) ετών, στο νόµιµο εκπρόσωπο του
φορέα της επένδυσης και σε δέκα (10) ακόµη πρόσωπα

τα οποία κρίνονται απαραίτητα, για την εύρυθµη πραγµατοποίηση της σχετικής στρατηγικής επένδυσης.
β. Προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαµονής για πέντε (5) έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει
κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην
Ελλάδα, ύψους τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) ευρώ.
(άρθρο 6)
5. Επανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις των εντασσοµένων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων. Ειδικότερα:
- Καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής από τους στρατηγικούς επενδυτές.
- Επιστρέφεται στον ιδιώτη επενδυτή, σε περίπτωση αδυναµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης λόγω µη αιτιολογηµένης καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
των αρµοδίων φορέων, το 90% της Διαχειριστικής Αµοιβής. Το 10% του συνόλου της Διαχειριστικής Αµοιβής
που καταβάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου της
επένδυσης δεν επιστρέφεται.
- Με αιτιολογηµένη απόφαση της ΔΕΣΕ, µπορούν να
αποχαρακτηρισθούν επενδύσεις που κρίνεται ότι δεν
πληρούν πλέον τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών επενδύσεων, ή οι ενδιαφερόµενοι στρατηγικοί επενδυτές
δεν έχουν εκπληρώσει τις προβλεπόµενες οικονοµικές
τους υποχρεώσεις.
(άρθρο 7)
6.α. Προβλέπεται η καταβολή στην «Επενδύστε στην
Ελλάδα Α.Ε.», και µόνο για τις ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις, Διαχειριστικής Αµοιβής, για το διοικητικό κόστος διεκπεραίωσης του φακέλου, το ύψος της οποίας
καθορίζεται στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης και ορίζεται από 100.000 έως 300.000 ευρώ (σήµερα προβλέπεται Διαχειριστική Αµοιβή Αξιολόγησης,
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 15.000 ευρώ και Διαχειριστική Αµοιβή Προώθησης, το ποσό της οποίας καθορίζεται στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης
και δε µπορεί να ξεπερνά τις 150.000 ευρώ).
β. Οι ως άνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται για επενδύσεις που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν.
3894/2010 µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν οι Διαχειριστικές Αµοιβές που αναφέρονται στις οικείες αποφάσεις υπαγωγής της ΔΕΣΕ.
γ. Εξαιρούνται από τις αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ. οι οριζόµενες στρατηγικές επενδύσεις (αφορούν κυρίως τη βιοµηχανία, ενέργεια, τουρισµό, διαχείριση απορριµµάτων κ.λπ.).
(άρθρα 8 και 9)
7. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται προκειµένου µια Σύµπραξη Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα να υπόκειται στις ρυθµίσεις του ν.
3389/2005. Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι το προσυµβατικό κόστος δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των πεντακοσίων εκατοµµυρίων (500.000.000) ευρώ [σήµερα ορίζεται σε διακόσια εκατοµµύρια (200.000.000) ευρώ].
(άρθρο 10)
8. Ορίζεται ότι η χορήγηση φορολογικών κινήτρων για
την πραγµατοποίηση επενδύσεων γίνεται σύµφωνα µε
τους ορισµούς της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και υπό την
υποχρέωση ενηµέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(άρθρο 11)
9. Ρυθµίζονται οργανωτικά θέµατα της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ως ακολούθως:
α. Συστήνεται νέα Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Ε-
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πενδύσεων, η οποία αποτελείται από δύο (2) διευθύνσεις
και οκτώ (8) τµήµατα.
β. Αναδιαρθρώνεται η υφιστάµενη Γενική Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων της ανωτέρω Γενικής Γραµµατείας, η οποία εξακολουθεί να αποτελείται από δύο (2) διευθύνσεις και οκτώ (8) τµήµατα και παράλληλα το Τµήµα
Φορολογικών Κινήτρων που ανήκε σε αυτήν µετατρέπεται σε Αυτοτελές Τµήµα Φορολογικών Κινήτρων και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραµµατέα Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων .
γ. Καθορίζονται οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων και προστίθεται στις
υφιστάµενες αρµοδιότητες του ανωτέρω Αυτοτελούς
Τµήµατος η παροχή φορολογικών κινήτρων για τις
Στρατηγικές Επενδύσεις κατά το άρθρο 11 του υπό ψήφιση νόµου.
δ. Συνιστώνται, για τη στελέχωση της εν λόγω Γενικής Γραµµατείας, εβδοµήντα (70) οργανικές θέσεις προσωπικού (47 ΠΕ κατηγορίας, 16 ΤΕ , 6 ΔΕ και 1 ΥΕ) και
κατανέµονται σε κλάδους. Οι συνιστώµενες θέσεις καλύπτονται µε µετατάξεις, µεταφορές ή αποσπάσεις, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, υπαλλήλων του
Δηµοσίου, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. α` και β` βαθµού, καθώς και
ν.π.ι.δ., το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο δηµόσιο είτε στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, κατόπιν αίτησής τους, µε την ίδια σχέση εργασίας και µε αντίστοιχη κατάργηση των οργανικών θέσεων στον φορέα από τον οποίο προέρχονται.
Για την κάλυψη έκτακτων ή εξειδικευµένων αναγκών
της Γενικής Γραµµατείας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
µπορεί να ζητά και από άλλα Υπουργεία, εποπτευόµενα
από αυτά νοµικά πρόσωπα και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, την προσωρινή απόσπαση υπαλλήλων, για
διάστηµα έως έξι µήνες µε αποκλειστική απασχόληση.
ε. Στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων συστήνεται θέση µετακλητού προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.
στ. Τα προσόντα και οι αρµοδιότητες των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων της ανωτέρω Γενικής
Γραµµατείας καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα και
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4024/2011, από τις
οποίες εξαιρείται ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, ως προς τον τρόπο επιλογής του.
(άρθρα 12 – 14)
10. Συνιστάται Αυτοτελές Τµήµα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων (Τ.Ε.Ι.Ε.) το οποίο υπάγεται απευθείας
στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και ελέγχει την ορθή εφαρµογή των διαδικασιών που διέπουν τις Ιδιωτικές Επενδύσεις.
Οι έλεγχοι του ΤΕΙΕ διεξάγονται περιοδικά (γενικός
δειγµατοληπτικός έλεγχος), τουλάχιστον ανά τρίµηνο,
και έκτακτα (ειδικός έλεγχος). Το ΤΕΙΕ συντάσσει πορίσµατα ελέγχου, τα οποία απευθύνει στο Γενικό Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) και
τα κοινοποιεί στον εκάστοτε αρµόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό. Το ΤΕΙΕ δύναται να ενεργεί χωρίς εντολή του
ΓΓΣΙΕ
Με π.δ. καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Τµήµατος
και τα προσόντα του προϊσταµένου του, καθώς και κάθε
άλλο ζήτηµα σχετικό µε την οργάνωση και το προσωπικό
του.
(άρθρο 15)

11. Συστήνεται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία
«ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», µε διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη για την οποία ορίζεται ότι :
α. Λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, κατά
τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και εποπτεύεται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
β. Διέπεται από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου,
καθώς και του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (περί ΔΕΚΟ) και για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από
τους νόµους αυτούς από τις διατάξεις του κ. ν.
2190/1920 (περί Ανωνύµων Εταιρειών), ενώ εξαιρείται
από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων Διοίκησης».
γ. Σκοπός της είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση δηµοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, κτιρίων και
εγκαταστάσεων, καθώς και εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας ν.π.δ.δ., που βρίσκονται στην
περιοχή µεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του
ακρωτηρίου Σουνίου («Υπό Αξιοποίηση Περιοχή») και
που:
- παραχωρούνται στην εταιρεία µε τις οριζόµενες κοινές υπουργικές αποφάσεις ή
- µεταβιβάζονται σε αυτήν µε αγοραπωλησία, δωρεά,
κληροδότηµα ή άλλου τύπου σύµβασης κ.λπ., εξαιρουµένων ρητώς των εκτάσεων του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού και της Παράκτιας Ζώνης Αγίου Κοσµά Αττικής
(πρώην Ολυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοϊας Αγίου Κοσµά και
Εθνικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσµά), του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), του Αστέρα Βουλιαγµένης και
των Μαρίνων Αλίµου και Γλυφάδας, µε σκοπό την αξιοποίηση και εκµετάλλευσή τους ή την εγκατάσταση και
λειτουργία των γραφείων της.
δ. Η διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση δηµόσιων
ακινήτων που ευρίσκονται εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, καθώς και κτιρίων και εγκαταστάσεων µε τα παραρτήµατα και τα συστατικά τους, περιέρχονται στην Εταιρεία µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονοµικών, και των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών. Η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν ισχύουσες συµβάσεις µίσθωσης, παραχώρησης ή
άλλες συµβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης των ως άνω ακινήτων και κτιρίων καθώς και των
παραρτηµάτων και συστατικών τους.
Η Εταιρεία δεν δύναται να µεταβιβάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους την κυριότητα των ακινήτων που παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
ε. Η Εταιρεία, µε απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλίου, µπορεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού της να
προβαίνει σε συµβάσεις αγοράς εµπράγµατων και ενοχικών δικαιωµάτων σε άλλα ακίνητα, που βρίσκονται εντός
ή πλησίον της εκτάσεως της Υπό Αξιοποίησης περιοχής,
µε σκοπό τη διοίκηση, αξιοποίηση και εν γένει συνολική
εκµετάλλευση αυτών.
στ. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται
στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, διαιρούµενο σε χίλιες (1.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας της καθεµιάς πεντακοσίων (500) ευρώ, αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δηµόσιο
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και καταβάλλεται το αργότερο µέσα σε έξι (6) µήνες από
την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου.
ζ. Τα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου ως µετόχου ασκούνται από τον Υπουργό Οικονοµικών. Το καταστατικό της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων του, οι οποίες ρυθµίζονται κατά περιεχόµενο και
από τις διατάξεις του νόµου αυτού, µπορεί να εγκρίνεται, να τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση
της γενικής συνέλευσης του µετόχου της Εταιρείας.
η. Το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται
από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
θ. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της Εταιρείας, που εγκρίνεται µε κ.υ.α., καθορίζονται η διάρθρωση της Εταιρείας, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία
προσόντα για την πρόσληψη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαµβάνονται
και τρεις (3) θέσεις νοµικών συµβούλων της εταιρείας µε
πάγια αντιµισθία, καθώς και µία (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, οι οποίες καλύπτονται µε σχέση έµµισθης εντολής.
Η Εταιρεία, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της, προσλαµβάνει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου και ορισµένου χρόνου, µε σύµβαση έµµισθης εντολής, καθώς και µε συµβάσεις έργου, το οποίο
κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, κατόπιν Προκήρυξης την οποία εγκρίνει το Διοικητικό της Συµβούλιο και εκδίδει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η πρόσληψη δικηγόρων από την εταιρεία µε σχέση έµµισθης εντολής, γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11
του ν. 1649/1986, όπως ισχύει.
Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό
µπορεί να γίνει και µε µεταφορά και ένταξη ή απόσπαση
προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του Δηµοσίου,
σε ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού ή σε νοµικά πρόσωπα το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία
στο Δηµόσιο άµεσα ή έµµεσα, ή σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, το οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης µε αυτή
του φορέα προέλευσης. Η µεταφορά και ένταξη πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Ο
συνολικός χρόνος υπηρεσίας του µεταφερόµενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης
λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην Εταιρεία. Η απόσπαση προσωπικού διενεργείται κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώµη του φορέα από τον οποίο αποσπάται. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται µέχρι δύο χρόνια και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση των ίδιων Υπουργών µία ή περισσότερες φορές
για ίσο χρονικό διάστηµα. Ο χρόνος υπηρεσίας των απο-

σπασθέντων στην Εταιρεία υπαλλήλων θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για οποιαδήποτε συνέπεια.
Η δαπάνη µισθοδοσίας των αποσπασθέντων υπαλλήλων
βαρύνει την Εταιρεία.
ι. Με κανονισµό που καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης
έργων και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτων.
ια. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η Εταιρεία µπορεί να επιδοτείται για την πραγµατοποίηση του
σκοπού της από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, στο βαθµό
που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δηµοσιονοµικές συνθήκες.
(άρθρο 16)
12. Οι επενδύσεις που εµπίπτουν στους σκοπούς των
ανωτέρω εταιρειών και της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» αναγνωρίζονται ρητώς ως Δηµόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010, χωρίς
άλλη διατύπωση ή διαδικασία.
(άρθρο 17)
13.α. Αυξάνεται, για το διάστηµα έως την 31.12.2014
µε δυνατότητα παράτασης, το ποσοστό της επιχορήγησης που µπορεί να προκαταβάλλεται σύµφωνα µε την
περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.3299/2004
στο 100% (από 50%). Παράλληλα τροποποιείται η νοµοθετική εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.
3908/2011, ώστε να είναι δυνατή η προκαταβολική χορήγηση του συνόλου της επιδότησης αµέσως µετά την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον εν λόγω νόµο.
β. Η δυνατότητα του επενδυτικού φορέα για κάλυψη
της ιδίας συµµετοχής του στην επένδυση µπορεί να τεκµηριώνεται και από άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία,
σύµφωνα µε την µέση αξία των τελευταίων τριών µηνών.
γ. Καταργούνται διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
3908/2011, που όριζαν, ανάλογα µε τη κατηγορία των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων συγκεκριµένη αναλογία µεταξύ της ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και της επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αφ’ενός και της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής αφ’ετέρου.
(άρθρο 18)
14.α. Αυξάνεται στο 1/2 (από 1/3) το µέγιστο ποσοστό
του εγκεκριµένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής, του οποίου µπορεί να κάνει χρήση επιχείρηση κατά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία δηµοσιεύεται η
απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριµένης ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται από τις νέες επιχειρήσεις εντός 12 (από 10 που ίσχυε) διαχειριστικών περιόδων και από τις υφιστάµενες
επιχειρήσεις εντός 10 (από 8 που ίσχυε) διαχειριστικών
περιόδων, µετά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας δηµοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
β. Προβλέπεται ότι, στα µεγάλα επενδυτικά σχέδια, ύψους άνω των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ
µπορεί να παρέχεται µόνο φορολογική απαλλαγή, για το
ποσό της επένδυσης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ. Επίσης καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης β της παρ. 3 του ν. 3908/2011, σύµ-
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φωνα µε τις οποίες προβλέπεται περιορισµός στο 50%
του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης για το τµήµα της επένδυσης µεταξύ 50.000.000
και 100.000.000 ευρώ και στο 30% του κατά περίπτωση
ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης για το τµήµα
της επένδυσης που υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ.
γ. Πλέον όλες οι αποφάσεις υπαγωγής των µεγάλων
επενδυτικών σχεδίων τελούν υπό την προϋπόθεση της
κύρωσής τους µε νόµο (σήµερα η προϋπόθεση αυτή ισχύει µόνο για τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια µε συνολικό ενισχυόµενο κόστος άνω των 150.000.000 ευρώ).
(άρθρο 19)
15.α. Τροποποιείται και συµπληρώνεται το άρθρο 2 του
ν. 3908/2011, σχετικά µε τα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια στα ακόλουθα σηµεία:
- Υπάγονται πλέον στον ανωτέρω νόµο και: αα) ναυπηγήµατα που προορίζονται για σταθερές, µακροχρόνιες
πλωτές βιοµηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις,
ββ) έργα πολιτικού µηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδοµών καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης µε το
Δίκτυο ή το Σύστηµα, προκειµένου για επενδύσεις παραγωγής ή συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), γγ) τα κέντρα αποκατάστασης, καθώς και ολοκληρωµένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια τουρισµού υγείας, η έννοια των οποίων και οι
επιµέρους όροι και κριτήρια επιλεξιµότητας τους καθορίζονται µε κ.υ.α. , δδ) Οι επενδύσεις που αφορούν την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, υπό την
προϋπόθεση ότι στο διάστηµα διακοπής να µην έχει γίνει
αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι µέσω της επέκτασης
ή του εκσυγχρονισµού τους αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων ή ότι κατά την ολοκλήρωση
του επενδυτικού τους σχεδίου το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας θα αφορά σε ξενοδοχειακή µονάδα τουλάχιστον
τριών (3*) αστέρων, εε) οι επενδύσεις που αφορούν σε
εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής (Συνεδριακά Κέντρα, Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, κ.λπ.), στστ)
οι επενδύσεις που αφορούν οργανωµένους υποδοχείς
τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, εκτός του µέρους τους που αφορά σε προς
µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις. ζζ) οι επενδύσεις µετατροπής χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον δύο (από τρία που ισχύει) αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού
ξενοδοχειακών µονάδων που λειτουργούν σε χαρακτηρισµένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή
αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (από
τρία που ισχύει) αστέρων και ηη) οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού Τουριστικών Οργανωµένων Κατασκηνώσεων
(camping) κατηγορίας Γ τάξης και άνω. θθ) οι κλειστοί
σταθµοί δηµόσιας χρήσης στάθµευσης, που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία και για λογαριασµό του Δηµοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύµβασης εκτέλεσης
έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
- Ως επενδυτικά σχέδια λογίζονται και όσα αποσκοπούν στην επαναλειτουργία µονάδων, µε ή χωρίς αύξηση της δυναµικότητας, των οποίων η παραγωγική λειτουργία έχει αποδεδειγµένα παύσει πριν την υποβολή
αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011.

β. Μειώνεται σε πενταετία (από εξαετία που ισχύει) ο
χρόνος που απαιτείται από την έναρξη λειτουργίας των
ξενοδοχειακών µονάδων, προκειµένου να παρέχεται δυνατότητα ενίσχυσης του εκσυγχρονισµού τους.
γ. Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγµατοποιούνται σε Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές
(Β.Ε.Π.Ε.), σε Επιχειρηµατικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουµένων των Επιχειρηµατικών Πάρκων Ενδιάµεσου Βαθµού
Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.) και σε Ζώνες Καινοτοµίας παρέχεται ποσοστό ενίσχυσης µέχρι το ανώτατο όριο του
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανεξαρτήτως του
µεγέθους του φορέα της επένδυσης και του νοµού στον
οποίον υλοποιείται αυτή. (Μέχρι σήµερα για τα επενδυτικά σχέδια στις Β.Ε.Π.Ε. και στις Ζώνες Καινοτοµίας
προβλεπόταν προσαύξηση των προβλεποµένων ανά µέγεθος επιχείρησης και νοµό ποσοστών κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες.)
δ. Εξαιρούνται από την απαγόρευση µεταβίβασης πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έτυχαν ενισχύσεως,
τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που ενισχύονται µε το
ν.3908/2011 και αντιστοιχούν στις δαπάνες έργου επέκτασης για τη σύνδεσή τους µε το Δίκτυο και επιτρέπεται να µεταβιβάζονται αυτά στον κύριο του Συστήµατος
ή του Δικτύου, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
ε. Ορίζεται ότι, τα ποσά των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.3908/2011, εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο δεν µπορεί να διανεµηθεί ή
να κεφαλαιοποιηθεί και επιστρέφεται σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης εντός του χρονικού διαστήµατος
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 14 του ανωτέρω νόµου.
στ. Αυξάνονται τα ανώτατα όρια ενισχύσεων, σωρευτικά κατά τη διάρκεια µίας τετραετίας στα 15.000.000 (από
10.000.000) ευρώ για µεµονωµένη επιχείρηση και στα
30.000.000 (από 20.000.000) ευρώ για το σύνολο των
συνεργαζόµενων ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων και για
επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών
σχεδίων Γενικής Επιχειρηµατικότητας τα προαναφερόµενα ποσά ορίζονται στο διπλάσιο.
ζ. Ορίζεται ότι, το κόστος µετακίνησης των µελών των
Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και
11 αντίστοιχα του π.δ. 33/2011, που συνίσταται σε οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαµονής και ηµερήσια αποζηµίωση, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και Οικονοµικών και βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
η. Για την επανεξέταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του ν.4072/2012,
των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από
ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP δεν απαιτείται αξιολόγηση και παραποµπή τους στη Γνωµοδοτική Επιτροπή
της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν.3299/2004 για γνωµοδότηση, παρά µόνο διοικητικός έλεγχος.
θ. Όπου κατά τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων
2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011,αναφέρεται χρό-
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νος ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, νοείται ο πραγµατικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική απόφαση ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος δηµοσίευσης της
απόφασης αυτής.
ι. Για τα υπαγόµενα στις διατάξεις του ν. 3908/2011 επενδυτικά σχέδια των ΑΠΕ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν επέκταση
υπάρχουσας ή υπό κατασκευήν µονάδας, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσµα της αύξησης της παραγωγικής ισχύος της λόγω της εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής άδειας παραγωγής.
ια. Επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων 2601/1998
3299/2004 και 3908/2011όπως ισχύουν, είναι δυνατή η
κάλυψη της απαιτούµενης ίδιας συµµετοχής µε έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο, δίχως να απαιτείται µετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.
ιβ. Επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων κατά τις διατάξεις αναπτυξιακών
νόµων προγενέστερων του ν. 2601/1998 και για τα οποία
δεν παρέχεται δυνατότητα ολοκλήρωσής τους δια µεταβατικών διατάξεων, παρέµεναν δε εκκρεµή λόγω δικαστικών διαφορών, οι οποίες επιλύθηκαν τελεσίδικα, δίχως υπαιτιότητα του επενδυτή, δύνανται να ενεργοποιούνται, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του επενδυτή και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου
αυτής.
(άρθρο 20)
16. Τροποποιείται και συµπληρώνεται το άρθρο 14Β
του ν. 3908/2011, όπως ισχύει, σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία τροποποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της επένδυσης, ως προς τα εξής:
α. Αιτήµατα τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µπορεί να υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (σύµφωνα µε
τη τροποποιούµενη διάταξη σχετικό αίτηµα µπορούσε να
υποβληθεί µόνο µία φορά).
β. Προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις εξέτασης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ δεν απαιτείται υποβολή αιτήµατος τροποποίησης για αλλαγή
προµηθευτή ή τύπου µηχανολογικού εξοπλισµού, όταν η
συνολική ονοµαστική ισχύς δε µεταβάλλεται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%.
γ. Οι διατάξεις του τροποποιούµενου άρθρου εφαρµόζονται και για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις των νόµων 2601/1998 και 3299/2004, όπως ισχύουν.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Οικονοµικών, εκδίδεται απόφαση µε την οποία ορίζεται καταβολή παραβόλου υπέρ του Δηµοσίου για την υποβολή αιτηµάτων τροποποίησης κατά τις διατάξεις του
εν λόγω άρθρου.
(άρθρο 21)
17. Μειώνεται ο απαιτούµενος κατ’ ελάχιστον αριθµός
των επιχειρήσεων, από τις οποίες πρέπει να απαρτίζονται τα επενδυτικά σχέδια συνέργειας και δικτύωσης (σε
5 από 10 επιχειρήσεις για την Περιφέρεια Αττικής και το
νοµό Θεσσαλονίκης και σε 3 από 5 επιχειρήσεις για λοιπούς νοµούς της χώρας).
(άρθρο 22)
18.α. Προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας, κατόπιν
αιτήσεως των ενδιαφεροµένων επενδυτών, ενδιάµεσων
ελέγχων πιστοποίησης καθώς και τελικών ελέγχων ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και

3908/2011, από πιστοποιηµένους φορείς. Οι εκθέσεις ελέγχου υποβάλλονται στις αρµόδιες για την έκδοση της
απόφασης Υπηρεσίες της Διοίκησης.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και η διαδικασία ανάθεσης του έργου
των ανωτέρω ελέγχων.
β. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα υποβολής των
αιτήσεων υπαγωγής όλων των επενδυτικών σχεδίων στο
ν.3908/2011 καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (αντί για
τους µήνες Απρίλιο και Οκτώβριο). Η αξιολόγησή τους
γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι το Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και το µήνα Νοέµβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους.
γ. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006, περί δηµοσίευσης στο
τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δηµόσιου και Ευρύτερου Δηµόσιου
Τοµέα (Υ.Ο.Δ.Δ.) της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, οι
αποφάσεις συγκρότησης των οριζόµενων Γνωµοδοτικών
Επιτροπών
και
Οργάνων
Ελέγχου
του
ν.3299/2004, καθώς και οι αποφάσεις σύστασης Οργάνων εξέτασης ενστάσεων και Οργάνων ελέγχου, που
συγκροτούνται κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 5 και για τις περιπτώσεις γ.
και στ. αντίστοιχα, του άρθρου 11 του ν. 3908/2011.
Οι αποφάσεις συγκρότησης των ανωτέρω συλλογικών
οργάνων δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο, µετά την έκδοσή τους, κατά τις διατάξεις του ν. 3861/2010 και ισχύουν
από το χρόνο ανάρτησής τους, µε παράλληλη τοιχοκόλληση στο κεντρικό κτήριο της Υπηρεσίας, η οποία τις εκδίδει.
Τυχόν έλλειψη δηµοσίευσης αποφάσεων συγκρότησης των οργάνων αυτών στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., πριν την
έκδοση του υπό ψήφιση νόµου, δεν επιφέρει ακυρότητά
τους και τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως αποζηµίωση
των µελών τους θεωρούνται νοµίµως καταβληθέντα.
(άρθρο 23)
19. Παρατείνεται, κατά ένα έτος, η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στη
Β΄ φάση του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, ήτοι από το έτος
2007. Η εν λόγω παράταση παρέχεται πέραν αυτής που
προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 241 του ν.
4072/2012.
(άρθρο 24)
20. Προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής προστίµου σε
περίπτωση παράβασης του α.ν. 89/1967, σχετικά µε την
εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ή των
όρων της άδειας που χορηγείται βάσει του εν λόγω νόµου.
(άρθρο 25)
21. Κυρώνονται, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.3 του
άρθρου 9 του ν.3299/2004 τρεις (3) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά µε την υπαγωγή αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»,
«KAVALA FLOAT GLASS A.E.» και «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην ενίσχυση µε
το κίνητρο της επιχορήγησης του ίδιου νόµου.
Οι προς κύρωση υπουργικές αποφάσεις διέπονται από
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, σχετικά µε τις προς ενίσχυση επενδύσεις:
α. Ορίζεται σε 15.067.500 Ευρώ, 29.250.000 Ευρώ και
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σε 28.920.000 Ευρώ το ύψος του ποσού της επιχορήγησης για την εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων των «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»,
«KAVALA FLOAT GLASS A.E.» και «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντίστοιχα, το οποίο θα εκταµιευθεί σταδιακά σε πέντε (5) δόσεις, ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών.
β. Αναφέρεται:
- Ο φορέας εκτέλεσης των προαναφερόµενων επενδυτικών σχεδίων.
- Το αντικείµενο καθεµιάς επένδυσης (ίδρυση συνεδριακού κέντρου, εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 26 δωµατίων, δυναµικότητας 71 κλινών, της
Μονάδας ELOUNDA BAY PALACE, επέκταση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων των Μονάδων ELOUNDA
BEACH και ELOUNDA BAY PALACE µε την κατασκευή
10 διώροφων οικισµών και 20 κολυµβητικών δεξαµενών
– ίδρυση µονάδας παραγωγής υαλοπινάκων – ίδρυση αυτοκινητοδροµίου).
- Το ποσοστό των παρεχόµενων ενισχύσεων σε σχέση
µε το συνολικό ύψος του επενδυτικού σχεδίου.
- Ο αριθµός των νέων µόνιµων θέσεων εξαρτηµένης
εργασίας που θα δηµιουργηθούν από την υλοποίηση των
παραπάνω επενδύσεων (συνολικά 819 θέσεις και από τα
3 επενδυτικά σχέδια).
γ. Οι επιχορηγήσεις δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν
σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρησή
τους σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου. Θα εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου
αποθεµατικού. Το αποθεµατικό αυτό δεν υπόκειται σε
φορολογία εισοδήµατος µε την προϋπόθεση ότι θα παραµείνει αµετάβλητο και δεν θα διανεµηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα (10) χρόνια από το χρόνο
του σχηµατισµού του. Αν το αποθεµατικό κεφαλαιοποιηθεί ή διανεµηθεί µετά την παρέλευση του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος, τότε υπόκειται σε φορολογία µε συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο
του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος που ισχύει,
κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανοµής, για τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου
101 και στην παρ.4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
δ. Οι επιχορηγήσεις καταβάλλονται απαλλαγµένες από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, καθώς και
από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δηµοσίου ή
τρίτου. Τα ποσά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, προκειµένου να
προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη.
ε. Ορίζονται οι πηγές χρηµατοδότησης των επενδυτικών σχεδίων, η ηµεροµηνία έναρξης και ολοκλήρωσης
αυτών, οι υποχρεώσεις των ενισχυόµενων επιχειρήσεων, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης των προαναφερόµενων υποχρεώσεων (προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η επιβολή προστίµου το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης)
κ.λπ.
(άρθρα 26 – 28)
22. Κυρώνονται επίσης οι αποφάσεις τροποποίησης των
υπ’αριθµ. 25366/ΥΠΕ/4/00400/Ε/Ν.3299/04/22.12.2006 και
25368/ΥΠΕ/4/00402/Ε/ Ν.3299/04/22.12.2006 αποφάσεων
έγκρισης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3299/2004 των

επενδύσεων της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. (ίδρυση ξενοδοχειακών µονάδων και
κέντρων συνεδρίων και θαλασσοθεραπείας).
Συγκεκριµένα επανακαθορίζονται οι πιστώσεις µεταξύ
των ενισχυόµενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων
της εταιρείας, χωρίς να µεταβάλλεται το γενικό σύνολο
της ενισχυόµενης επένδυσης, καθώς και η µετοχική σύνθεση της εταιρείας.
(άρθρα 29 και 30)
23. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται συγκεκριµένες
διατάξεις του Παραρτήµατος Ι του άρθρου 41 του
ν.2160/1993 και του από 17.2.1998 π.δ/τος και επανακαθορίζονται οι συντελεστές δόµησης στην περιοχή Λαγονησίου Αττικής. Ειδικότερα:
α. Αυξάνεται: i) ο µέγιστος συντελεστής δόµησης για
ξενοδοχεία και κατοικίες από 0,10 σε 0,13 και για το
συνδετικό χώρο από 0,015 σε 0,02 και ii) ο συντελεστής
δόµησης επί της συνολικής έκτασης από 0,30 σε 0,40
στην περιοχή Τουρισµού και Αναψυχής Λαγονησίου.
β. Ορίζεται ότι, για την εφαρµογή του εν λόγω συντελεστή δόµησης στη συνολική έκταση της ως άνω Τουριστικής περιοχής συµπεριλαµβάνεται και η περιοχή στην
οποία επιτρέπονται οι οριζόµενες χρήσεις (εγκαταστάσεις λουοµένων και ναυταθλητισµού).
γ. Αποσαφηνίζεται ότι, στη συνολική έκταση δεν συνυπολογίζονται οι ζώνες αιγιαλού.
(άρθρο 31)
24.α. Θεσπίζεται νέο πλαίσιο αδειοδότησης για την ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση αεροδροµίων επί
των υδάτινων επιφανειών (υδατοδροµίων), από το Δηµόσιο, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, α’ και β’ βαθµού, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και
από φυσικά πρόσωπα. [Σήµερα, επιτρέπεται η χορήγηση
προσωρινών αδειών για τη λειτουργία αεροδροµίου σε
υδάτινη επιφάνεια (άρθρο 10α του ν. 1815/1988 όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 3333/2005)].
Ειδικότερα:
β. Τίθενται οι γενικές διατάξεις που αφορούν στην ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση υδατοδροµίων. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου, για την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών επί υδάτινων πεδίων.
(άρθρα 32 – 34)
25. Ορίζεται ότι, η χρηµατοδότηση µέρους ή όλων των
επιµέρους ενεργειών για την κατασκευή, οργάνωση και
λειτουργία υδατοδροµίου µπορεί να γίνεται από ιδιωτικούς, ή/και δηµόσιους, εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά τις κείµενες διατάξεις. Περαιτέρω, η δηµιουργία υδατοδροµίων µπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο
των στρατηγικών επενδύσεων και των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
(άρθρο 35)
26.α. Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου.
- Αρµόδια προς τούτο υπηρεσία, ορίζεται η Διεύθυνση
Πολιτικού Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδροµίων (Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
- Η µη τήρηση από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες των
προβλεπόµενων προθεσµιών, αποτελεί πειθαρχικό παρά-
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πτωµα που τιµωρείται σύµφωνα µε τον Κώδικα Κατάστασης η οσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π..
- Για την εξέταση αιτήµατος έκδοσης σχετικής άδειας,
ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Δηµοσίου, ύψους 2.500 ευρώ, το οποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κ.υ.α. (Σήµερα, για τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας υδατοδροµίων, καταβάλλεται
παράβολο ύψους 1.000 ευρώ).
- Στα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαµβάνονται και
στοιχεία που αφορούν στη διενέργεια Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), κατά περίπτωση.
- Για την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης, µετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεµβάσεων επί των ευρηµάτων της σχετικής αρνητικής διοικητικής πράξης (απαιτήσεις εξοπλισµού κ.λπ.), ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει παράβολο, το οποίο καταπίπτει υπέρ
του Δηµοσίου. Το εν λόγω παράβολο ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
κ.υ.α.
- Η άδεια λειτουργίας υδατοδροµίου είναι αόριστης
διάρκειας.
γ. Με κ.υ.α., συνιστάται Επιτροπή Υδατοδροµίων, αρµόδια για τον έλεγχο και την επιθεώρηση των υδατοδροµίων, η οποία έχει την οριζόµενη συγκρότηση και είναι
µη αµειβόµενη.
(άρθρο 36 – 40)
27.α. Παρέχεται η δυνατότητα στον κάτοχο της άδειας
λειτουργίας υδατοδροµίου, να την µεταβιβάζει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία. Η µεταβίβαση της άδειας συντελείται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
υποβολής νέας αίτησης παροχής άδειας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία υδατοδροµίων (υποχρεώσεις του φορέα, όροι εκτέλεσης
πτήσεων, διαδικασίες κίνησης αεροσκαφών, επικοινωνία
µε τις αρµόδιες αρχές κ.λπ.).
γ. Τα ελάχιστα επιµέρους και συνολικά ποσά ιδιωτικής
ασφάλισης, µε την οποία υποχρεούται να καλύπτεται ο
υπεύθυνος λειτουργίας και εκµετάλλευσης υδατοδροµίου και οι καλυπτόµενοι κίνδυνοι καθορίζονται στην άδεια
λειτουργίας του. (Σήµερα, το κατώτατο όριο του ασφαλιστικού ποσού ορίζεται στα 8.000.000 ευρώ και µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε υπουργική απόφαση).
δ. Τα όρια των τιµολογίων παροχής υπηρεσιών κάθε υδατοδροµίου, καθορίζονται µε κ.υ.α.
(άρθρα 41 – 47)
28. Προβλέπεται τέλος υπέρ του Δηµοσίου, για κάθε
αναχωρούντα επιβάτη από υδατοδρόµιο, ίσο µε το πέντε
τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί
στο συγκεκριµένο δροµολόγιο. (Ίδιο τέλος έχει ορισθεί
για τις προσωρινές άδειες λειτουργίας υδατοδροµίου).
(άρθρο 48)
29. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα απαιτούµενα
προσόντα για τη διακυβέρνηση αεροσκάφους ύδατος,
τον εφοδιασµό αεροσκαφών µε καύσιµα, την επιθεώρηση υδατοδροµίων, την αναστολή και ανάκληση άδειας
λειτουργίας υδατοδροµίου.
(άρθρα 49 – 52)
30. Καθορίζονται οι κυρώσεις για τις παραβάσεις των
όρων λειτουργίας υδατοδροµίου και των λοιπών οριζόµενων διατάξεων και συγκεκριµένα επιβάλλονται:
- Διοικητικό πρόστιµο που κυµαίνεται από 500 έως
150.000 ευρώ. (Σήµερα, µε το ισχύον καθεστώς, το πρόστιµο αυτό κυµαίνεται από 5.000 έως 100.000 ευρώ).

- Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου.
- Οι κυρώσεις του π.δ. 55/1998, όπως ισχύει (ποινικές
κυρώσεις και διοικητικές κυρώσεις / πρόστιµα υπέρ του
λογαριασµού «Γαλάζιο Ταµείο» του Πράσινου Ταµείου),
σε περίπτωση παραβίασης της νοµοθεσίας για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
- Οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δηµοσίου
Ναυτικού Δικαίου (διοικητικό πρόστιµο υπέρ του Δηµοσίου και του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού κ.λπ., υποχρέωση αποκατάσταση ζηµίας κ.λπ.), στις οριζόµενες περιπτώσεις
(άρθρο 53)
31.α. Καθορίζονται οι όροι χρήσης υδάτινων πεδίων
και λοιπά θέµατα λειτουργίας των υδατοδροµίων.
β. Τίθενται µεταβατικής ισχύος διατάξεις (µετατροπή
προσωρινών αδειών σε αορίστου διάρκειας κ.λπ.).
(άρθρα 54 – 57)
32. Ρυθµίζονται ειδικά θέµατα που αφορούν στον τοµέα τηλεπικοινωνιών.
(άρθρο 58)
33. Τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις του ν.
3669/2008 µε τον οποίο ρυθµίζονται θέµατα κατασκευής
δηµοσίων έργων και µεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:
α. Θεσπίζεται παράβολο υπέρ του Δηµοσίου για την
παραδεκτή άσκηση ένστασης κατά του κύρους των δηµοπρασιών, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 0,05‰ επί της
προϋπολογιζόµενης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και κυµαίνεται από 250 – 50.000 ευρώ. Το εν
λόγω ποσοστό και το ύψος του παραβόλου µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κ.υ.α.
- Εάν η ένσταση γίνει αποδεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο, το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη
της Προϊσταµένης Αρχής.
β. Μειώνεται το ύψος της πρόσθετης εγγύησης καλής
εκτέλεσης που υποχρεούται να προσκοµίζει ο ανάδοχος
σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ανωτέρω νόµου.
(άρθρο 59)
34.α. Διευρύνεται το αντικείµενο ελέγχου της Επιτροπής Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) µε την ανάληψη
των αρµοδιοτήτων της Αρχής Ελέγχου, που περιγράφονται στον Κανονισµό, για την υλοποίηση του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 2009 – 2014.
β. Με κ.υ.α. ρυθµίζονται, σύµφωνα µε το Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό ΕΟΧ περιόδου 2009 – 2014, τα θέµατα
που αφορούν τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υλοποίηση δράσεων/πράξεων και προγραµµατικών ενοτήτων αντίστοιχα
που συγχρηµατοδοτούνται από τις χώρες ΕΖΕΣ του ΕΟΧ
και υλοποιούνται από τους οριζόµενους φορείς.
(άρθρο 60)
35. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων. Ειδικότερα:
- Θεωρούνται άκυρες οι δηµόσιες συµβάσεις για τις οποίες δεν υπάρχει σύµφωνη γνώµη της Αρχής.
- Για εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία για την διατύπωση της σύµφωνης γνώµης της Αρχής µπορεί να παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ηµέρες.
- Στο πλαίσιο των ελέγχων της Αρχής µπορεί να παραγγέλλει στα αρµόδια ελεγκτικά διοικητικά όργανα τη
συλλογή στοιχείων και υποβολή πορισµάτων.
- Προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση, για χρονικό
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι (6) µήνες,
της θητείας των µελών της Αρχής, µέχρι το διορισµό νέων.
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- Προβλέπεται ότι και τα µέλη της Αρχής που είναι υπάλληλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή δικηγόροι
µε έµµισθη εντολή µπορούν να απαλλάσσονται των υπηρεσιακών τους καθηκόντων για το χρόνο που συµµετέχουν στην Αρχή, λαµβάνοντας το σύνολο των αποδοχών
και των επιδοµάτων της οργανικής τους θέσης, βαρύνοντας για τις συγκεκριµένες δαπάνες τον προϋπολογισµό
της Αρχής. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν ισχύουν για τα µέλη
της Επιτροπής που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
- Η Αρχή επιβαρύνεται µε την καταβολή των αναλογουσών εισφορών υπέρ του Ταµείου Νοµικών, του Ταµείου Πρόνοιας Δικηγόρων και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ.) για τα µέλη της µε πλήρη απασχόληση, καθώς και του ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού, εφόσον έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου.
Το ίδιο ισχύει και για τον νοµικό σύµβουλο της Αρχής.
- Αποσαφηνίζεται ότι η Αρχή έχει δικό της προϋπολογισµό, ο οποίος προσαρτάται στο Γενικό Προϋπολογισµό
του Κράτους.
Ειδικά για τα οικονοµικά έτη 2013 και 2014 η Αρχή
µπορεί να επιχορηγείται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης για την κάλυψη των αναγκών της.
- Τίθεται, εφεξής, πλαφόν στο ύψος των συµβάσεων
που συνάπτονται βάσει του ν.4013/2011 (µεγαλύτερο ή ίσο των 2.500 Ευρώ), προκειµένου να επιβληθεί η προβλεπόµενη κράτηση (0,10%), για την κάλυψη των προαναφερόµενων αναγκών της Αρχής.
- Προβλέπεται ότι, η κράτηση του 0,10% θα υπολογίζεται, εφεξής, επί της αξίας πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης αντί µόνο επί της αξίας προς Φ.Π.Α., που ισχύει σήµερα.
- Προβλέπεται ότι από το οικονοµικό έτος 2015 το θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα της Αρχής και µέχρι το 80%
αυτού, διατίθεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού.
- Διευρύνονται οι φορείς από τους οποίους δύνανται
να αποσπώνται ή µετατάσσονται υπάλληλοι για την πλήρωση θέσεων προσωπικού της Αρχής και ορίζεται ότι, η
κατά παρέκκλιση διαδικασία της απόσπασης και µετάταξης των υπαλλήλων αυτών επεκτείνεται και πέραν του
πρώτου έτους λειτουργίας της Αρχής.
- Ορίζεται ότι, η µισθοδοσία του αποσπώµενου στην
Αρχή προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισµό της Αρχής.
(άρθρο 61)
36. Επανακαθορίζονται τα τµήµατα της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) των οποίων οι πτυχιούχοι δύναται να
ασκήσουν το επάγγελµα του Λογιστή Φοροτεχνικού.
(άρθρο 62)
37. Προβλέπεται ότι, η εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» (ΕΤ.Α.Δ.) αποτελεί φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα. Με κ.υ.α. δύνανται να ορίζονται και άλλοι φορείς, ως φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα.
(άρθρο 63)
38. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων
του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 64)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Επί του τακτικού προϋπολογισµού.
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 587.700 ευρώ περίπου η οποία αναλύεται ως εξής:
α. 46.000 ευρώ από τη σύσταση θέσης µετακλητού
προϊσταµένου στη νέα Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.
(άρθρο 14 παρ. 5)
β. 41.700 ευρώ για την καταβολή επιδοµάτων ευθύνης
στους προϊσταµένους των δύο νέων διευθύνσεων και
των εννέα (9) νέων τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, καθώς και του
νέου Αυτοτελούς Τµήµατος Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων.
(άρθρο 12 και 15)
γ. 500.000 ευρώ για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» από το
Ελληνικό Δηµόσιο.
(άρθρο 16 παρ. 6)
2. Ετήσια δαπάνη η οποία εκτιµάται ότι δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 75.000 Ευρώ, από την καταβολή των
αναλογουσών εισφορών υπέρ του Ταµείου Νοµικών, του
Ταµείου Πρόνοιας Δικηγόρων και του ΚΕΑΔ, για όσα από
τα µέλη της Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων εργάζονται µε
πλήρη απασχόληση, το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό
και τον Νοµικό Σύµβουλο, που έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου.
(άρθρο 61 παρ.4)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α. Τη σύσταση εβδοµήντα οργανικών θέσεων στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, σε περίπτωση που αυτές καλυφθούν µε µετατάξεις,
µεταφορές ή αποσπάσεις, υπαλλήλων ν.π.δ.δ., ο.τ.α. α`
και β` βαθµού, καθώς και ν.π.ι.δ του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, µε αντίστοιχη εξοικονόµηση δαπάνης των προϋπολογισµών των φορέων αυτών.
(άρθρο 14 παρ. 1-3)
β. Τη δυνατότητα επιδότησης της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» από τον κρατικό προϋπολογισµό και στο
βαθµό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δηµοσιονοµικές συνθήκες.
(άρθρο 16 παρ. 11)
γ. Την εκτέλεση ποινών φυλάκισης, σε περίπτωση που
οι φορείς λειτουργίας των υδατοδροµίων παραβιάζουν
τη νοµοθεσία για τη θαλάσσια ρύπανση (π.δ. 55/1998).
(άρθρο 53)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη για τα οικονοµικά έτη 2013 και
2014, από τη δυνατότητα επιχορήγησης της Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, για κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.
(άρθρο 61 παρ.5)
5. Νοµιµοποίηση δαπάνης για τα ποσά που καταβλήθηκαν στις οριζόµενες Γνωµοδοτικές Επιτροπές και Όργανα Ελέγχου του ν.3299/2004, καθώς και στα Όργανα εξέτασης ενστάσεων και ελέγχου του ν. 3908/2011, σε εκτέλεση αποφάσεων συγκρότησης, που δεν δηµοσιεύθηκαν στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
(άρθρο 23 παρ. 6)
6. Ετήσια αύξηση φορολογικών εσόδων από:
α. τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την εν γένει ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες θα υλοποιηθούν
τα προαναφερόµενα επενδυτικά σχέδια (άρθρα 26-28)
β. τον επανακαθορισµό του υπολογισµού της προβλεπόµενης κράτησης επί των συναπτόµενων συµβάσεων
για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων.
(άρθρο 61 παρ.5)
7. Αύξηση εσόδων από τη θέσπιση παραβόλου υπέρ
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του Δηµοσίου, για την υποβολή αιτηµάτων τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της επένδυσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν.3908/2011,
όπως συµπληρώνεται µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση
νόµου.
(άρθρο 21)
8. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την: α. είσπραξη
παραβόλων: i) σε περίπτωση υλοποίησης επενδυτικών
σχεδίων,
(άρθρο 4)
ii) για κάθε αίτηση που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδροµίου,
(άρθρα 38 παρ. 4 και 41)
iii) για κάθε νέα επιθεώρηση που διενεργείται στα υδατοδρόµια, κατ’ εφαρµογή των προτεινοµένων ρυθµίσεων,
(άρθρα 39 παρ. 6γ και 41)
iv) για την παραδεκτή υποβολή ένστασης κατά του κύρους των δηµοπρασιών, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής δηµοσίων έργων, (άρθρο 59 παρ. 5)
β. είσπραξη τέλους λειτουργίας υδατοδροµίων,
(άρθρο 48)
γ. επιβολή προστίµων: i) σε περίπτωση παράβασης του
ν.89/1967, σχετικά µε την εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ή των όρων της άδειας που χορηγείται βάσει του εν λόγω νόµου, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (συχνότητα και
βαρύτητα παραβάσεων, ύψος επιβαλλόµενων προστίµων
κ.λπ),
(άρθρο 25 παρ. 1 και 2)
ii) στους παραβάτες υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση
των κυρούµενων µε τα άρθρα 26 έως 28 του υπό ψήφιση
νόµου επενδυτικών σχεδίων, (άρθρα 26-28)
iii) κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 4
του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 39 παρ.4)
9. Ενδεχόµενη αύξηση των εσόδων του Δηµοσίου, από το οικονοµικό έτος 2015 και εφεξής, από τη µεταφορά του 80% του θετικού οικονοµικού αποτελέσµατος της
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων.
(άρθρο 61 παρ.5)
Επί του Π.Δ.Ε.
Δαπάνη ύψους 73.237.500 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο
συνολικό ποσό επιχορήγησης για τις προτεινόµενες επενδύσεις. Η εκταµίευση αυτού του ποσού θα πραγµατοποιείται σταδιακά, σε πέντε (5) δόσεις, ανάλογα µε
την πρόοδο των εργασιών της επένδυσης. (άρθρα 26-28)

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού των ο.τ.α. α’ και β’ βαθµού, καθώς και του προϋπολογισµού των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. που εντάσσονται
στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την κάλυψη της χρηµατοδότησης για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία υδατοδροµίων. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και είδος έργων,
τρόπος χρηµατοδότησης κ.λπ).
(άρθρο 35)

ΙΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού των οικείων ασφαλιστικών οργανισµών και επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
Αύξηση εσόδων, από τον επανακαθορισµό/αύξηση του
συντελεστή δόµησης επί της συνολικής έκτασης, καθώς

και των επιµέρους συντελεστών δόµησης που προβλέπονται για τις συγκεκριµένες κτιριακές εγκαταστάσεις
(ξενοδοχεία, κατοικίες κ.λπ.) στην περιοχή Λαγονησίου
Αττικής και την ως εκ τούτου καταβολή αυξηµένων ασφαλιστικών εισφορών.
(άρθρο 31)

ΙV. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού (ν.π.δ.δ.
– φορέας της Γενικής Κυβέρνησης).
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την είσπραξη των διοικητικών προστίµων που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 157 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου
(ν.δ. 187/1973), η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός παραβάσεων, κυρώσεων κ.λπ.) (άρθρο 53)

V. Επί του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου
(ν.π.δ.δ. στο οποίο αποδίδονται πόροι του Κρατικού
Προϋπολογισµού – φορέας της Γενικής Κυβέρνησης).
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την είσπραξη των: α)
προβλεπόµενων τελών για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων κατασκευής υδατοδροµίων (ΜΠΕ, ΕΠΟ),
(άρθρο 38 παρ. 1)
β) διοικητικών προστίµων που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή του π.δ. 55/1998, σε περίπτωση πρόκλησης θαλάσσιας ρύπανσης από τους φορείς λειτουργίας υδατοδροµίων.
(άρθρο 53)
Η κατά τα ανωτέρω αύξηση εσόδων εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (αριθµός αποφάσεων ΜΠΕ και ΕΠΟ, αριθµός παραβάσεων, κυρώσεων κ.λπ.).

VI. Επί του προϋπολογισµού της «Επενδύστε στην
Ελλάδα Α.Ε.» (τα έσοδα της οποίας προέρχονται κυρίως από την ετήσια επιχορήγηση του προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων).
1. Εξοικονόµηση δαπάνης ποσού 200.000 ευρώ περίπου, από την κατάργηση της εξαίρεσης των υπαλλήλων
της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» από τις µισθολογικές και βαθµολογικές διατάξεις του Δηµοσίου. (άρθρο 2)
2. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την ενοποίηση
των καταβαλλόµενων Διαχειριστικών Αµοιβών και τον επανακαθορισµό των αντίστοιχων ποσών, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να προσδιορισθεί διότι εξαρτάται από
τον όγκο και το ύψος των επενδυτικών σχεδίων.
(άρθρο 8)

VII. Επί της συνιστώµενης Ανώνυµης Εταιρείας µε
την επωνυµία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (ΑΕ
που δύναται να επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
1. Ετήσια δαπάνη για τη µισθοδοσία και τα λειτουργικά
έξοδα της εταιρείας , το ύψος της οποίας εξαρτάται και
θα προσδιορισθεί από την προβλεπόµενη κ.υ.α.
(άρθρο 16 παρ. 8 και 9)
2. Εφάπαξ δαπάνη για τη προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού της εταιρείας, το ύψος της οποίας εξαρτάται και θα προσδιορισθεί από την προβλεπόµενη κ.υ.α.
(άρθρο 16 παρ. 9)
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VIII. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ.
2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.), καθώς και επί των προϋπολογισµών των φορέων του άρθρου 20 του
ν. 4058/2012 (Μετοχικό Ταµείο Στρατού και Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων).
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από τη µετατροπή σε
χρηµατικές των επιβαλλόµενων ποινών φυλάκισης κατ’
εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη θαλάσσια ρύπανση
(π.δ. 55/1998), η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (συχνότητα παραβάσεων κ.λπ.).
(άρθρο 53)
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013
Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Κατριβέσης
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Επί του τακτικού προϋπολογισµού.
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 587.700 ευρώ περίπου η οποία αναλύεται ως εξής:
α. 46.000 ευρώ από τη σύσταση θέσης µετακλητού
προϊσταµένου στη νέα Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.
(άρθρο 14 παρ. 5)
β. 41.700 ευρώ για την καταβολή επιδοµάτων ευθύνης
στους προϊσταµένους των δύο νέων διευθύνσεων και
των εννέα (9) νέων τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, καθώς και του
νέου Αυτοτελούς Τµήµατος Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων.
(άρθρο 12 και 15)
γ. 500.000 ευρώ για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» από το
Ελληνικό Δηµόσιο.
(άρθρο 16 παρ. 6)
2. Ετήσια δαπάνη η οποία εκτιµάται ότι δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 75.000 Ευρώ, από την καταβολή των
αναλογουσών εισφορών υπέρ του Ταµείου Νοµικών, του
Ταµείου Πρόνοιας Δικηγόρων και του ΚΕΑΔ, για όσα από
τα µέλη της Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων εργάζονται µε
πλήρη απασχόληση, το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό
και τον Νοµικό Σύµβουλο, που έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου.
(άρθρο 61 παρ.4)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α. Τη σύσταση εβδοµήντα οργανικών θέσεων στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, σε περίπτωση που αυτές καλυφθούν µε µετατάξεις,
µεταφορές ή αποσπάσεις, υπαλλήλων ν.π.δ.δ., ο.τ.α. α`
και β` βαθµού, καθώς και ν.π.ι.δ του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, µε αντίστοιχη εξοικονόµηση δαπάνης των προϋπολογισµών των φορέων αυτών.
(άρθρο 14 παρ. 1-3)

β. Τη δυνατότητα επιδότησης της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» από τον κρατικό προϋπολογισµό και στο
βαθµό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δηµοσιονοµικές συνθήκες.
(άρθρο 16 παρ. 11)
γ. Την εκτέλεση ποινών φυλάκισης, σε περίπτωση που
οι φορείς λειτουργίας των υδατοδροµίων παραβιάζουν
τη νοµοθεσία για τη θαλάσσια ρύπανση (π.δ. 55/1998).
(άρθρο 53)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη για τα οικονοµικά έτη 2013 και
2014, από τη δυνατότητα επιχορήγησης της Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, για κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.
(άρθρο 61 παρ.5)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού.
Επί του Π.Δ.Ε.
Δαπάνη ύψους 73.237.500 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο
συνολικό ποσό επιχορήγησης για τις προτεινόµενες επενδύσεις. Η εκταµίευση αυτού του ποσού θα πραγµατοποιείται σταδιακά, σε πέντε (5) δόσεις, ανάλογα µε
την πρόοδο των εργασιών της επένδυσης. (άρθρα 26-28)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από το Π.Δ.Ε.
ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού των ο.τ.α. α’ και β’ βαθµού, καθώς και του προϋπολογισµού των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. που εντάσσονται
στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την κάλυψη της χρηµατοδότησης για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία υδατοδροµίων. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και είδος έργων,
τρόπος χρηµατοδότησης κ.λπ).
(άρθρο 35)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων φορέων.
ΙII. Επί της συνιστώµενης Ανώνυµης Εταιρείας µε την
επωνυµία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (ΑΕ που
δύναται να επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
1. Ετήσια δαπάνη για τη µισθοδοσία και τα λειτουργικά
έξοδα της εταιρείας , το ύψος της οποίας εξαρτάται και
θα προσδιορισθεί από την προβλεπόµενη κ.υ.α.
(άρθρο 16 παρ. 8 και 9)
2. Εφάπαξ δαπάνη για τη προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού της εταιρείας, το ύψος της οποίας εξαρτάται και θα προσδιορισθεί από την προβλεπόµενη κ.υ.α.
(άρθρο 16 παρ. 9)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της εταιρείας.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ι. Στουρνάρας

Κ. Χατζηδάκης
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