
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚYΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝIΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΙΑΤΙΚH
ΤΡAΠΕΖΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔYΣΕΩΝ

Άρθρο 1 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, η Συµφωνία για την Ασιατική
Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων και τα συνηµµένα
δύο (2) Παραρτήµατα, το κείµενο των οποίων σε πρωτότυ-
πο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική
έχει ως εξής :

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙ΄, 15 Απριλίου 2019,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

I. Κύρωση της Συµφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων, II. Εναρµόνιση του Κώδικα
Φ.Π.Α. µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωµάτωση των σηµείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων

4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.
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The countries on whose behalf the present Agreement is signed agree as  

follows:  

 

CONSIDERING the importance of regional cooperation to sustain growth and 

promote economic and social development of the economies in Asia and 

thereby contribute to regional resilience against potential financial crises and 

other external shocks in the context of globalization;  

 

ACKNOWLEDGING the significance of infrastructure development in 

expanding regional connectivity and improving regional integration, thereby 

promoting economic growth and sustaining social development for the people 

in Asia, and contributing to global economic dynamism;  

 

REALIZING that the considerable long-term need for financing infrastructure  

development in Asia will be met more adequately by a partnership among 

existing multilateral development banks and the Asian Infrastructure 

Investment Bank (hereinafter referred to as the “Bank”);  

 

CONVINCED that the establishment of the Bank as a multilateral financial  

institution focused on infrastructure development will help to mobilize much  

needed additional resources from inside and outside Asia and to remove the  

financing bottlenecks faced by the individual economies in Asia, and will  

complement the existing multilateral development banks, to promote 

sustained and stable growth in Asia;  

 

HAVE AGREED to establish the Bank, which shall operate in accordance with 

the following:  
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Chapter I  

 

PURPOSE, FUNCTIONS AND MEMBERSHIP  

 

Article 1 Purpose  

 

1. The purpose of the Bank shall be to: (i) foster sustainable economic  

development, create wealth and improve infrastructure connectivity in Asia by  

investing in infrastructure and other productive sectors; and (ii) promote 

regional  cooperation and partnership in addressing development challenges 

by working in close collaboration with other multilateral and bilateral 

development institutions.  

 

2. Wherever used in this Agreement, references to “Asia” and “region” shall  

include the geographical regions and composition classified as Asia and 

Oceania by the United Nations, except as otherwise decided by the Board of 

Governors.  

 

Article 2 Functions  

 

To implement its purpose, the Bank shall have the following functions:  

(i) to promote investment in the region of public and private capital for  

development purposes, in particular for development of infrastructure and 

other productive sectors;  

 

(ii) to utilize the resources at its disposal for financing such development in  

the region, including those projects and programs which will contribute  most 

effectively to the harmonious economic growth of the region as a whole and 

having special regard to the needs of less developed members in the region;  

 

(iii) to encourage private investment in projects, enterprises and activities 

contributing to economic development in the region, in particular in 

infrastructure and other productive sectors, and to supplement private  
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investment when private capital is not available on reasonable terms and  

conditions; and  

 

(iv) to undertake such other activities and provide such other services as may 

further these functions.  

 

Article 3 Membership  

 

1. Membership in the Bank shall be open to members of the International  

Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank.  

 

(a) Regional members shall be those members listed in Part A of Schedule A 

and other members included in the Asia region in accordance with paragraph 

2 of Article 1. All other members shall be non-regional members.  

 

(b) Founding Members shall be those members listed in Schedule A which, on 

or before the date specified in Article 57, shall have signed this Agreement 

and shall have fulfilled all other conditions of membership before the final date 

specified under paragraph 1 of Article 58.  

 

2. Members of the International Bank for Reconstruction and Development or 

the Asian Development Bank which do not become members in accordance 

with Article 58 may be admitted, under such terms and conditions as the Bank 

shall determine, to membership in the Bank by a Special Majority vote of the 

Board of Governors as provided in Article 28.  

 

3. In the case of an applicant which is not sovereign or not responsible for the 

conduct of its international relations, application for membership in the Bank 

shall be presented or agreed by the member of the Bank responsible for its 

international relations.  
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CHAPTER II  

 

CAPITAL  

 

Article 4 Authorized Capital  

 

1. The authorized capital stock of the Bank shall be one hundred billion  

United States dollars ($100,000,000,000), divided into one million (1,000,000)  

shares having a par value of 100,000 dollars ($100,000) each, which shall be 

available for subscription only by members in accordance with the provisions 

of Article 5.  

 

2. The original authorized capital stock shall be divided into paid-in shares 

and callable shares. Shares having an aggregate par value of twenty billion 

dollars ($20,000,000,000) shall be paid-in shares, and shares having an 

aggregate par value of eighty billion dollars ($80,000,000,000) shall be 

callable.  

 

3. The authorized capital stock of the Bank may be increased by the Board of 

Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28, at such time and 

under such terms and conditions as it may deem advisable, including the 

proportion between paid-in and callable shares.  

 

4. The term “dollar” and the symbol “$” wherever used in this Agreement shall 

be understood as being the official currency of payment of the United States 

of America.  

 

Article 5 Subscription of Shares  

 

1. Each member shall subscribe to shares of the capital stock of the Bank. 

Each subscription to the original authorized capital stock shall be for paid-in 

shares and callable shares in the proportion two (2) to eight (8). The initial 

number of shares available to be subscribed by countries which become 

members in accordance with Article 58 shall be that set forth in Schedule A.  
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2. The initial number of shares to be subscribed by countries which are 

admitted to membership in accordance with paragraph 2 of Article 3 shall be 

determined by the Board of Governors; provided, however, that no such 

subscription shall be authorized which would have the effect of reducing the 

percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) 

per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the 

Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28.  

 

3. The Board of Governors may, at the request of a member, increase the 

subscription of such member on such terms and conditions as the Board may 

determine by a Super Majority vote as provided in Article 28; provided, 

however, that no such increase in the subscription of any member shall be 

authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital 

stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total 

subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors 

by a Super Majority vote as provided in Article 28.  

 

4. The Board of Governors shall at intervals of not more than five (5) years 

review the capital stock of the Bank. In case of an increase in the authorized  

capital stock, each member shall have a reasonable opportunity to subscribe, 

under such terms and conditions as the Board of Governors shall determine, 

to a proportion of the increase of stock equivalent to the proportion which its 

stock theretofore subscribed bears to the total subscribed capital stock 

immediately prior to such increase. No member shall be obligated to 

subscribe to any part of an increase of capital stock.  

 

Article 6 Payment of Subscriptions  

 

1. Payment of the amount initially subscribed by each Signatory to this 

Agreement which becomes a member in accordance with Article 58 to the 

paid-in capital stock of the Bank shall be made in five (5) installments, of 

twenty (20) per cent each of such amount, except as provided in paragraph 5 

of this Article. The first installment shall be paid by each member within thirty 

(30) days after entry into force of this Agreement, or on or before the date of 

deposit on its behalf of its instrument of ratification, acceptance or approval in 

accordance with paragraph 1 of Article 58, whichever is later. The second 

installment shall become due one (1) year from the entry into force of this 

Agreement. The remaining three (3) installments shall become due 
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successively one (1) year from the date on which the preceding installment 

becomes due.  

 

2. Each installment of the payment of initial subscriptions to the original paid-

in capital stock shall be paid in dollars or other convertible currency, except as 

provided in paragraph 5 of this Article. The Bank may at any time convert 

such payments into dollars. All rights, including voting rights, acquired in 

respect of paid-in and associated callable shares for which such payments 

are due but have not been received shall be suspended until full payment is 

received by the Bank.  

 

3. Payment of the amount subscribed to the callable capital stock of the Bank 

shall be subject to call only as and when required by the Bank to meet its 

liabilities. In the event of such a call, payment may be made at the option of 

the member in dollars or in the currency required to discharge the obligations 

of the Bank for the purpose of which the call is made. Calls on unpaid 

subscriptions shall be uniform in percentage on all callable shares.  

 

4. The Bank shall determine the place for any payment under this Article, 

provided that, until the inaugural meeting of the Board of Governors, the 

payment of the first installment referred to in paragraph 1 of this Article shall 

be made to the Government of the People’s Republic of China, as Trustee for 

the Bank.  

 

5. A member considered as a less developed country for purposes of this 

paragraph may pay its subscription under paragraphs 1 and 2 of this Article, 

as an alternative, either:  

 

(a) entirely in dollars or other convertible currency in up to ten (10) 

installments, with each such installment equal to ten (10) percent of the total 

amount, the first and second installments due as provided in paragraph 1, and 

the third through tenth installments due on the second and subsequent 

anniversary dates of the entry into force of this Agreement; or  

 

(b) with a portion in dollars or other convertible currency and a portion of up to 

fifty (50) per cent of each installment in the currency of themember, following 
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the schedule of installments provided in paragraph 1 of this Article. The 

following provisions shall apply to payments under this sub-paragraph (b):  

 

(i) The member shall advise the Bank at the time of subscription under 

paragraph 1 of this Article of the proportion of payments to be made in its own 

currency.  

 

(ii) Each payment of a member in its own currency under this paragraph 5 

shall be in such amount as the Bank determines to be equivalent to the full 

value in terms of dollars of the portion of the subscription being paid. The 

initial payment shall be in such amount as the member considers appropriate 

hereunder but shall be subject to such adjustment, to be effected within ninety 

(90) days of the date on which such payment was due, as the Bank shall 

determine to be necessary to constitute the full dollar equivalent of such 

payment.  

 

(iii) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a 

member's currency has depreciated to a significant extent, that member shall 

pay to the Bank within a reasonable time an additional amount of its currency 

required to maintain the value of all such currency held by the Bank on 

account of its subscription.  

 

(iv) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a 

member's currency has appreciated to a significant extent, the Bank shall pay 

to that member within a reasonable time an amount of that currency required 

to adjust the value of all such currency held by the Bank on account of its 

subscription.  

 

(v) The Bank may waive its rights to payment under sub-paragraph (iii) and 

the member may waive its rights to payment under sub-paragraph (iv).  

 

6. The Bank shall accept from any member paying its subscription under sub-

paragraph 5 (b) of this Article promissory notes or other obligations issued by 

the Government of the member, or by the depository designated by such 

member, in lieu of the amount to be paid in the currency of the member, 

provided such amount is not required by the Bank for the conduct of its 
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operations. Such notes or obligations shall be non-negotiable, non-interest-

bearing, and payable to the Bank at par value upon demand.  

 

Article 7 Terms of Shares  

 

1. Shares of stock initially subscribed by members shall be issued at par. 

Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors by a 

Special Majority vote as provided in Article 28 decides in special 

circumstances to issue them on other terms.  

 

2. Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any manner 

whatsoever, and they shall be transferable only to the Bank.  

 

3. The liability of the members on shares shall be limited to the unpaid portion  

of their issue price.  

 

4. No member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of  

the Bank.  

 

Article 8 Ordinary Resources  

 

As used in this Agreement, the term "ordinary resources" of the Bank shall  

include the following:  

 

(i) authorized capital stock of the Bank, including both paid-in and callable  

shares, subscribed pursuant to Article 5;  

 

(ii) funds raised by the Bank by virtue of powers conferred by paragraph 1 of  

Article 16, to which the commitment to calls provided for in paragraph 3 of 

Article 6 is applicable;  

 

10



(iii) funds received in repayment of loans or guarantees made with the 

resources indicated in sub-paragraphs (i) and (ii) of this Article or as returns 

on equity investments and other types of financing approved under sub-

paragraph 2 (vi) of Article 11 made with such resources;  

 

(iv) income derived from loans made from the aforementioned funds or from  

guarantees to which the commitment to calls set forth in paragraph 3 of Article 

6 is applicable; and  

 

(v) any other funds or income received by the Bank which do not form part of 

its Special Funds resources referred to in Article 17 of this Agreement.  

 

  

 

CHAPTER III  

 

OPERATIONS OF THE BANK  

 

Article 9 Use of Resources  

 

The resources and facilities of the Bank shall be used exclusively to 

implement  the purpose and functions set forth, respectively, in Articles 1 and 

2, and in  accordance with sound banking principles.  

 

Article 10 Ordinary and Special Operations  

 

1. The operations of the Bank shall consist of:  

 

(i) ordinary operations financed from the ordinary resources of the Bank,  

referred to in Article 8; and  
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 (ii) special operations financed from the Special Funds resources referred to 

in Article 17. The two types of operations may separately finance elements of 

the same project or program.  

 

2. The ordinary resources and the Special Funds resources of the Bank shall  

at all times and in all respects be held, used, committed, invested or otherwise 

disposed of entirely separately from each other. The financial statements of 

the Bank shall show the ordinary operations and special operations 

separately.  

 

3. The ordinary resources of the Bank shall, under no circumstances, be 

charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of special 

operations or other activities for which Special Funds resources were 

originally used or committed.  

 

4. Expenses appertaining directly to ordinary operations shall be charged to 

the ordinary resources of the Bank. Expenses appertaining directly to special 

operations shall be charged to the Special Funds resources. Any other 

expenses shall be charged as the Bank shall determine.  

 

 Article 11 Recipients and Methods of Operation  

 

1. (a) The Bank may provide or facilitate financing to any member, or any 

agency, instrumentality or political subdivision thereof, or any entity or 

enterprise operating in the territory of a member, as well as to international or 

regional agencies or entities concerned with economic development of the 

region.  

 

(b) The Bank may, in special circumstances, provide assistance to a recipient 

not listed in sub-paragraph (a) above only if the Board of Governors, by a 

Super Majority vote as provided in Article 28: (i) shall have determined that 

such assistance is designed to serve the purpose and come within the 

functions of the Bank and is in the interest of the Bank’s membership; and (ii) 

shall have specified the types of assistance under paragraph 2 of this Article 

that may be provided to such recipient.  
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2. The Bank may carry out its operations in any of the following ways:  

(i) by making, co-financing or participating in direct loans;  

(ii) by investment of funds in the equity capital of an institution or enterprise;  

(iii) by guaranteeing, whether as primary or secondary obligor, in whole or in  

part, loans for economic development;  

(iv) by deploying Special Funds resources in accordance with the agreements  

determining their use;  

(v) by providing technical assistance in accordance with Article 15; or  

(vi) through other types of financing as may be determined by the Board of  

Governors, by a Special Majority vote as provided in Article 28.  

 

Article 12 Limitations on Ordinary Operations  

 

1. The total amount outstanding of loans, equity investments, guarantees and  

other types of financing provided by the Bank in its ordinary operations under  

sub-paragraphs 2 (i), (ii), (iii) and (vi) of Article 11 shall not at any time be  

increased, if by such increase the total amount of its unimpaired subscribed 

capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources 

would be exceeded. Notwithstanding the provisions of the preceding 

sentence, the Board of Governors may, by a Super Majority vote as provided 

in Article 28, determine at any time that, based on the Bank’s financial 

position and financial standing, the limitation under this paragraph may be 

increased, up to 250% of the Bank’s unimpaired subscribed capital, reserves 

and retained earnings included in its ordinary resources.  

 

2. The amount of the Bank’s disbursed equity investments shall not at any 

time exceed an amount corresponding to its total unimpaired paid-in 

subscribed capital and general reserves.  
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Article 13 Operating Principles  

 

The operations of the Bank shall be conducted in accordance with the 

principles set out below.  

 

1. The Bank shall be guided by sound banking principles in its operations.  

 

2. The operations of the Bank shall provide principally for the financing of 

specific projects or specific investment programs, for equity investment, and 

for technical assistance in accordance with Article 15.  

 

3. The Bank shall not finance any undertaking in the territory of a member if 

that member objects to such financing.  

 

4. The Bank shall ensure that each of its operations complies with the Bank’s 

operational and financial policies, including without limitation, policies 

addressing environmental and social impacts.  

 

5. In considering an application for financing, the Bank shall pay due regard to 

the ability of the recipient to obtain financing or facilities elsewhere on terms 

and conditions that the Bank considers reasonable for the recipient, taking 

into account all pertinent factors.  

 

6. In providing or guaranteeing financing, the Bank shall pay due regard to the 

prospects that the recipient and guarantor, if any, will be in a position to meet 

their obligations under the financing contract.  

 

7. In providing or guaranteeing financing, the financial terms, such as rate of 

interest and other charges and the schedule for repayment of principal shall 

be such as are, in the opinion of the Bank, appropriate for the financing 

concerned and the risk to the Bank.  
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8. The Bank shall place no restriction upon the procurement of goods and 

services from any country from the proceeds of any financing undertaken in 

the ordinary or special operations of the Bank.  

 

9. The Bank shall take the necessary measures to ensure that the proceeds 

of any financing provided, guaranteed or participated in by the Bank are used 

only for the purposes for which the financing was granted and with due 

attention to considerations of economy and efficiency.  

 

10. The Bank shall pay due regard to the desirability of avoiding a 

disproportionate amount of its resources being used for the benefit of any 

member.  

 

11. The Bank shall seek to maintain reasonable diversification in its 

investments in equity capital. In its equity investments, the Bank shall not 

assume responsibility for managing any entity or enterprise in which it has an 

investment and shall not seek a controlling interest in the entity or enterprise 

concerned, except where necessary to safeguard the investment of the Bank.  

 

Article 14 Terms and Conditions for Financing  

 

1. In the case of loans made or participated in or loans guaranteed by the 

Bank, the contract shall establish, in conformity with the operating principles 

set forth in Article 13 and subject to the other provisions of this Agreement, 

the terms and conditions for the loan or the guarantee concerned. In setting 

such terms and conditions, the Bank shall take fully into account the need to 

safeguard its income and financial position.  

 

2. Where the recipient of loans or guarantees of loans is not itself a member, 

the Bank may, when it deems it advisable, require that the member in whose 

territory the project concerned is to be carried out, or a public agency or any 

instrumentality of that member acceptable to the Bank, guarantee the 

repayment of the principal and the payment of interest and other charges on 

the loan in accordance with the terms thereof.  
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3. The amount of any equity investment shall not exceed such percentage of 

the equity capital of the entity or enterprise concerned as permitted under 

policies approved by the Board of Directors.  

 

4. The Bank may provide financing in its operations in the currency of the 

country concerned, in accordance with policies that minimize currency risk.  

 

Article 15 Technical Assistance  

 

1. The Bank may provide technical advice and assistance and other similar 

forms of assistance which serve its purpose and come within its functions.  

 

2. Where expenditures incurred in furnishing such services are not 

reimbursable, the Bank shall charge such expenditures to the income of the 

Bank.  

 

  

CHAPTER IV  

 

FINANCES OF THE BANK  

 

Article 16 General Powers  

 

In addition to the powers specified elsewhere in this Agreement, the Bank 

shall have the powers set out below.  

 

1. The Bank may raise funds, through borrowing or other means, in member 

countries or elsewhere, in accordance with the relevant legal provisions.  
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2. The Bank may buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed 

or in which it has invested.  

 

3. The Bank may guarantee securities in which it has invested in order to  

facilitate their sale.  

 

4. The Bank may underwrite, or participate in the underwriting of, securities 

issued by any entity or enterprise for purposes consistent with the purpose of 

the Bank.  

 

5. The Bank may invest or deposit funds not needed in its operations.  

 

6. The Bank shall ensure that every security issued or guaranteed by the 

Bank shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not 

an obligation of any Government, unless it is in fact the obligation of a 

particular Government, in which case it shall so state.  

 

7. The Bank may establish and administer funds held in trust for other parties, 

provided such trust funds are designed to serve the purpose and come within 

the functions of the Bank, under a trust fund framework which shall have been 

approved by the Board of Governors.  

 

8. The Bank may establish subsidiary entities which are designed to serve the 

purpose and come within the functions of the Bank, only with the approval of 

the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28.  

 

9. The Bank may exercise such other powers and establish such rules and  

regulations as may be necessary or appropriate in furtherance of its purpose 

and functions, consistent with the provisions of this Agreement.  
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Article 17 Special Funds  

 

1. The Bank may accept Special Funds which are designed to serve the 

purpose and come within the functions of the Bank; such Special Funds shall 

be resources of the Bank. The full cost of administering any Special Fund 

shall be charged to that Special Fund.  

 

2. Special Funds accepted by the Bank may be used on terms and conditions 

consistent with the purpose and functions of the Bank and with the agreement 

relating to such Funds.  

 

3. The Bank shall adopt such special rules and regulations as may be 

required for the establishment, administration and use of each Special Fund. 

Such rules and regulations shall be consistent with the provisions of this 

Agreement, except for those provisions expressly applicable only to ordinary 

operations of the Bank.  

 

4. The term "Special Funds resources" shall refer to the resources of any 

Special Fund and shall include:  

 

(i) funds accepted by the Bank for inclusion in any Special Fund;  

 

(ii) funds received in respect of loans or guarantees, and the proceeds of any 

equity investments, financed from the resources of any Special Fund which, 

under the rules and regulations of the Bank governing that Special Fund, are 

received by such Special Fund;  

 

(iii) income derived from investment of Special Funds resources; and  
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(iv) any other resources placed at the disposal of any Special Fund.  

 

Article 18 Allocation and Distribution of Net Income  

 

1. The Board of Governors shall determine at least annually what part of the 

net income of the Bank shall be allocated, after making provision for reserves, 

to retained earnings or other purposes and what part, if any, shall be 

distributed to the members. Any such decision on the allocation of the Bank’s 

net income to other purposes shall be taken by a Super Majority vote as 

provided in Article 28.  

 

2. The distribution referred to in the preceding paragraph shall be made in 

proportion to the number of shares held by each member, and payments shall 

be made in such manner and in such currency as the Board of Governors 

shall determine.  

 

Article 19 Currencies  

 

1. Members shall not impose any restrictions on currencies, including the 

receipt, holding, use or transfer by the Bank or by any recipient from the Bank, 

for payments in any country.  

 

2. Whenever it shall become necessary under this Agreement to value any 

currency in terms of another or determine whether any currency is convertible, 

such valuation or determination shall be made by the Bank.  

 

Article 20 Methods of Meeting Liabilities of the Bank  

 

1. In the Bank’s ordinary operations, in cases of arrears or default on loans  

made, participated in, or guaranteed by the Bank, and in cases of losses on 

equity investment or other types of financing under sub-paragraph 2 (vi) of 

Article 11, the Bank shall take such action as it deems appropriate. The Bank 

shall maintain appropriate provisions against possible losses.  
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2. Losses arising in the Bank’s ordinary operations shall be charged:  

 

(i) first, to the provisions referred to in paragraph 1 above;  

 

(ii) second, to net income;  

 

(iii) third, against reserves and retained earnings;  

 

(iv) fourth, against unimpaired paid-in capital; and  

 

(v) last, against an appropriate amount of the uncalled subscribed callable 

capital which shall be called in accordance with the provisions of paragraph 3 

of Article 6.  

 

  

CHAPTER V  

 

GOVERNANCE  

 

Article 21 Structure  

 

The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President, 

one or more Vice-Presidents, and such other officers and staff as may be 

considered necessary.  
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Article 22 Board of Governors: Composition  

 

1. Each member shall be represented on the Board of Governors and shall 

appoint one Governor and one Alternate Governor. Each Governor and 

Alternate Governor shall serve at the pleasure of the appointing member. No 

Alternate Governor may vote except in the absence of his principal.  

 

2. At each of its annual meetings, the Board shall elect one of the Governors 

as Chairman who shall hold office until the election of the next Chairman.  

 

3. Governors and Alternate Governors shall serve as such without 

remuneration from the Bank, but the Bank may pay them reasonable 

expenses incurred in attending meetings.  

 

Article 23 Board of Governors: Powers  

 

1. All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors.  

 

2. The Board of Governors may delegate to the Board of Directors any or all 

its powers, except the power to:  

 

(i) admit new members and determine the conditions of their admission;  

 

(ii) increase or decrease the authorized capital stock of the Bank;  

 

(iii) suspend a member;  

 

(iv) decide appeals from interpretations or applications of this Agreement 

given by the Board of Directors;  
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(v) elect the Directors of the Bank and determine the expenses to be paid for  

Directors and Alternate Directors and remuneration, if any, pursuant to 

paragraph 6 of Article 25;  

 

(vi) elect the President, suspend or remove him from office, and determine his 

remuneration and other conditions of service;  

 

(vii) approve, after reviewing the auditors’ report, the general balance sheet 

and the statement of profit and loss of the Bank;  

 

(viii) determine the reserves and the allocation and distribution of the net 

profits of the Bank;  

 

(ix) amend this Agreement;  

 

(x) decide to terminate the operations of the Bank and to distribute its assets;  

and  

 

(xi) exercise such other powers as are expressly assigned to the Board of  

Governors in this Agreement.  

 

3. The Board of Governors shall retain full power to exercise authority over 

any matter delegated to the Board of Directors under paragraph 2 of this 

Article.  

 

Article 24 Board of Governors: Procedure  

 

1. The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other  

meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the  

Board of Directors. Meetings of the Board of Governors shall be called by the  

Board of Directors whenever requested by five (5) members of the Bank.  
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2. A majority of the Governors shall constitute a quorum for any meeting of 

the Board of Governors, provided such majority represents not less than two- 

thirds of the total voting power of the members.  

 

3. The Board of Governors shall by regulation establish procedures whereby 

the Board of Directors may obtain a vote of the Governors on a specific 

question without a meeting and provide for electronic meetings of the Board of 

Governors in special circumstances.  

 

4. The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent 

authorized, may establish such subsidiary entities, and adopt such rules and 

regulations, as may be necessary or appropriate to conduct the business of 

the Bank.  

 

Article 25 Board of Directors: Composition  

 

1. The Board of Directors shall be composed of twelve (12) members who 

shall not be members of the Board of Governors, and of whom:  

 

(i) nine (9) shall be elected by the Governors representing regional members; 

and  

 

(ii) three (3) shall be elected by the Governors representing non-regional 

members.  

 

Directors shall be persons of high competence in economic and financial 

matters and shall be elected in accordance with Schedule B. Directors shall 

represent members whose Governors have elected them as well as members 

whose Governors assign their votes to them.  

 

2. The Board of Governors shall, from time to time, review the size and 

composition of the Board of Directors, and may increase or decrease the size 

or revise the composition as appropriate, by a Super Majority vote as provided 

in Article 28.  
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3. Each Director shall appoint an Alternate Director with full power to act for 

him when he is not present. The Board of Governors shall adopt rules 

enabling a Director elected by more than a specified number of members to 

appoint an additional Alternate Director.  

 

4. Directors and Alternate Directors shall be nationals of member countries. 

No two or more Directors may be of the same nationality nor may any two or 

more Alternate Directors be of the same nationality. Alternate Directors may 

participate in meetings of the Board but may vote only when the Alternate 

Director is acting in place of the Director.  

 

5. Directors shall hold office for a term of two (2) years and may be re-elected.  

 

(a) Directors shall continue in office until their successors shall have been 

chosen and assumed office.  

 

(b) If the office of a Director becomes vacant more than one hundred and 

eighty (180) days before the end of his term, a successor shall be chosen in 

accordance with Schedule B, for the remainder of the term, by the Governors 

who elected the former Director. A majority of the votes cast by such 

Governors shall be required for such election. The Governors who elected a 

Director may similarly choose a successor if the office of a Director becomes 

vacant one hundred and eighty (180) days or less before the end of his term.  

 

(c) While the office of a Director remains vacant, an Alternate Director of the 

former Director shall exercise the powers of the latter, except that of 

appointing an Alternate Director.  

 

6. Directors and Alternate Directors shall serve without remuneration from the 

Bank, unless the Board of Governors shall decide otherwise, but the Bank 

may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.  

 

 

 

24



Article 26 Board of Directors: Powers  

 

The Board of Directors shall be responsible for the direction of the general 

operations of the Bank and, for this purpose, shall, in addition to the powers 

assigned to it expressly by this Agreement, exercise all the powers delegated 

to it by the Board of Governors, and in particular:  

 

(i) prepare the work of the Board of Governors;  

 

(ii) establish the policies of the Bank, and, by a majority representing not less 

than three-fourths of the total voting power of the members, take decisions on 

major operational and financial policies and on delegation of authority to the 

President under Bank policies;  

 

 (iii) take decisions concerning operations of the Bank under paragraph 2 of 

Article 11, and, by a majority representing not less than three-fourths of the 

total voting power of the members, decide on the delegation of such authority 

to the President;  

 

(iv) supervise the management and the operation of the Bank on a regular 

basis, and establish an oversight mechanism for that purpose, in line with 

principles of transparency, openness, independence and accountability;  

 

(v) approve the strategy, annual plan and budget of the Bank;  

 

(vi) appoint such committees as deemed advisable; and  

 

(vii) submit the audited accounts for each financial year for approval of the 

Board of Governors.  
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Article 27 Board of Directors: Procedure  

 

1. The Board of Directors shall meet as often as the business of the Bank may 

require, periodically throughout the year. The Board of Directors shall function 

on a non-resident basis except as otherwise decided by the Board of 

Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28. Meetings may 

be called by the Chairman or whenever requested by three (3) Directors.  

 

2. A majority of the Directors shall constitute a quorum for any meeting of the 

Board of Directors, provided such majority represents not less than two-thirds 

of the total voting power of the members.  

 

3. The Board of Governors shall adopt regulations under which, if there is no 

Director of its nationality, a member may send a representative to attend, 

without right to vote, any meeting of the Board of Directors when a matter 

particularly affecting that member is under consideration.  

 

4. The Board of Directors shall establish procedures whereby the Board can 

hold an electronic meeting or vote on a matter without holding a meeting.  

 

Article 28 Voting  

 

1. The total voting power of each member shall consist of the sum of its basic 

votes, share votes and, in the case of a Founding Member, its Founding 

Member votes.  

 

(i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results 

from the equal distribution among all the members of twelve (12) per cent of 

the aggregate sum of the basic votes, share votes and Founding Member 

votes of all the members.  

 

(ii) The number of the share votes of each member shall be equal to the 

number of shares of the capital stock of the Bank held by that member.  
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(iii) Each Founding Member shall be allocated six hundred (600) Founding 

Member votes. In the event a member fails to pay any part of the amount due 

in respect of its obligations in relation to paid-in shares under Article 6, the 

number of share votes to be exercised by the member shall, as long as such 

failure continues, be reduced proportionately, by the percentage which the 

amount due and unpaid represents of the total par value of paid-in shares 

subscribed to by that member.  

 

2. In voting in the Board of Governors, each Governor shall be entitled to cast 

the votes of the member he represents.  

 

(i) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters 

before the Board of Governors shall be decided by a majority of the votes 

cast.  

 

(ii) A Super Majority vote of the Board of Governors shall require an 

affirmative vote of two-thirds of the total number of Governors, representing 

not less than three-fourths of the total voting power of the members.  

 

(iii) A Special Majority vote of the Board of Governors shall require an 

affirmative vote of a majority of the total number of Governors, representing 

not less than a majority of the total voting power of the members.  

 

3. In voting in the Board of Directors, each Director shall be entitled to cast the 

number of votes to which the Governors who elected him are entitled and 

those to which any Governors who have assigned their votes to him, pursuant 

to Schedule B, are entitled.  

 

(i) A Director entitled to cast the votes of more than one member may cast the 

votes for those members separately.  

 

(ii) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters 

before the Board of Directors shall be decided by a majority of the votes cast.  
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Article 29 The President  

 

1. The Board of Governors, through an open, transparent and merit-based 

process, shall elect a president of the Bank by a Super Majority vote as 

provided in Article 28. He shall be a national of a regional member country. 

The President, while holding office, shall not be a Governor or a Director or an 

Alternate for either.  

 

2. The term of office of the President shall be five (5) years. He may be re-

elected once. The President may be suspended or removed from office when 

the Board of Governors so decides by a Super Majority vote as provided in 

Article 28.  

 

(a) If the office of the President for any reason becomes vacant during his 

term, the Board of Governors shall appoint an Acting President for a 

temporary period or elect a new President, in accordance with paragraph 1 of 

this Article.  

 

3. The President shall be Chairman of the Board of Directors but shall have 

no vote, except a deciding vote in case of an equal division. He may 

participate in meetings of the Board of Governors but shall not vote.  

 

4. The President shall be the legal representative of the Bank. He shall be 

chief of the staff of the Bank and shall conduct, under the direction of the 

Board of Directors, the current business of the Bank.  

 

Article 30 Officers and Staff of the Bank  

 

1. One or more Vice-Presidents shall be appointed by the Board of Directors 

on the recommendation of the President, on the basis of an open, transparent 

and merit-based process. A Vice-President shall hold office for such term, 

exercise such authority and perform such functions in the administration of the 

Bank, as may be determined by the Board of Directors. In the absence or 

incapacity of the President, a Vice-President shall exercise the authority and 

perform the functions of the President.  
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2. The President shall be responsible for the organization, appointment and 

dismissal of the officers and staff in accordance with regulations adopted by 

the Board of Directors, with the exception of Vice-Presidents to the extent 

provided in paragraph 1 above.  

 

3. In appointing officers and staff and recommending Vice-Presidents, the 

President shall, subject to the paramount importance of securing the highest 

standards of efficiency and technical competence, pay due regard to the 

recruitment of personnel on as wide a regional geographical basis as 

possible.  

 

Article 31 The International Character of the Bank  

 

1. The Bank shall not accept Special Funds, loans or assistance that may in 

any way prejudice, limit, deflect or otherwise alter its purpose or functions.  

 

2. The Bank, its President, officers and staff shall not interfere in the political 

affairs of any member, nor shall they be influenced in their decisions by the 

political character of the member concerned. Only economic considerations 

shall be relevant to their decisions. Such considerations shall be weighed 

impartially in order to achieve and carry out the purpose and functions of the 

Bank.  

 

3. The President, officers and staff of the Bank, in the discharge of their 

offices, owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each 

member of the Bank shall respect the international character of this duty and 

shall refrain from all attempts to influence any of them in the discharge of their 

duties.  
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CHAPTER VI  

 

GENERAL PROVISIONS  

 

Article 32 Offices of the Bank  

 

1. The principal office of the Bank shall be located in Beijing, People’s 

Republic of China.  

 

2. The Bank may establish agencies or offices elsewhere.  

 

Article 33 Channel of Communication; Depositories  

 

1. Each member shall designate an appropriate official entity with which the 

Bank may communicate in connection with any matter arising under this 

Agreement.  

 

2. Each member shall designate its central bank, or such other institution as 

may be agreed upon with the Bank, as a depository with which the Bank may 

keep its holdings of currency of that member as well as other assets of the 

Bank.  

 

3. The Bank may hold its assets with such depositories as the Board of 

Directors shall determine.  

 

Article 34 Reports and Information  

 

1. The working language of the Bank shall be English, and the Bank shall rely 

on the English text of this Agreement for all decisions and for interpretations 

under Article 54.  
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2. Members shall furnish the Bank with such information it may reasonably 

request of them in order to facilitate the performance of its functions.  

 

3. The Bank shall transmit to its members an annual report containing an 

audited statement of its accounts and shall publish such report. It shall also 

transmit quarterly to its members a summary statement of its financial position 

and a profit and loss statement showing the results of its operations.  

 

4. The Bank shall establish a policy on the disclosure of information in order to 

promote transparency in its operations. The Bank may publish such reports as 

it deems desirable in the carrying out of its purpose and functions.  

 

Article 35 Cooperation with Members and International Organizations  

 

1. The Bank shall work in close cooperation with all its members, and, in such 

manner as it may deem appropriate within the terms of this Agreement, with 

other international financial institutions, and international organizations 

concerned with the economic development of the region or the Bank’s 

operational areas.  

 

2. The Bank may enter into arrangements with such organizations for 

purposes consistent with this Agreement, with the approval of the Board of 

Directors.  

 

Article 36 References  

 

1. References in this Agreement to Article or Schedule refer to Articles and 

Schedules of this Agreement, unless otherwise specified.  

 

2. References in this Agreement to a specific gender shall be equally 

applicable to any gender.  
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CHAPTER VII  

 

WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS  

 

Article 37 Withdrawal of Membership  

 

1. Any member may withdraw from the Bank at any time by delivering a notice 

in writing to the Bank at its principal office.  

 

2. Withdrawal by a member shall become effective, and its membership shall 

cease, on the date specified in its notice but in no event less than six (6) 

months after the date that notice has been received by the Bank. However, at 

any time before the withdrawal becomes finally effective, the member may 

notify the Bank in writing of the cancellation of its notice of intention to 

withdraw.  

 

3. A withdrawing member shall remain liable for all direct and contingent 

obligations to the Bank to which it was subject at the date of delivery of the 

withdrawal notice. If the withdrawal becomes finally effective, the member 

shall not incur any liability for obligations resulting from operations of the Bank 

effected after the date on which the withdrawal notice was received by the 

Bank.  

 

Article 38 Suspension of Membership  

 

1. If a member fails to fulfill any of its obligations to the Bank, the Board of 

Governors may suspend such member by a Super Majority vote as provided 

in Article 28.  

 

2. The member so suspended shall automatically cease to be a member one 

(1) year from the date of its suspension, unless the Board of Governors 

decides  
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by a Super Majority vote as provided in Article 28 to restore the member to 

good standing.  

 

3. While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any 

rights under this Agreement, except the right of withdrawal, but shall remain  

subject to all its obligations.  

 

Article 39 Settlement of Accounts  

 

1. After the date on which a country ceases to be a member, it shall remain 

liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the 

Bank so long as any part of the loans, guarantees, equity investments or other 

forms of financing under paragraph 2 (vi) of Article 11 (hereinafter, other 

financing) contracted before it ceased to be a member is outstanding, but it 

shall not incur liabilities with respect to loans, guarantees, equity investments 

or other financing entered into thereafter by the Bank nor share either in the 

income or the expenses of the Bank.  

 

2. At the time a country ceases to be a member, the Bank shall arrange for 

the repurchase of such country's shares by the Bank as a part of the 

settlement of accounts with such country in accordance with the provisions of 

paragraphs 3 and 4 of this Article. For this purpose, the repurchase price of 

the shares shall be the value shown by the books of the Bank on the date the 

country ceases to be a member.  

 

3. The payment for shares repurchased by the Bank under this Article shall be 

governed by the following conditions:  

 

(i) Any amount due to the country concerned for its shares shall be withheld  

so long as that country, its central bank or any of its agencies,  

instrumentalities or political subdivisions remains liable, as borrower,  

guarantor or other contracting party with respect to equity investment or  other 

financing, to the Bank and such amount may, at the option of the Bank, be 

applied on any such liability as it matures. No amount shall be withheld on 

account of the contingent liability of the country for future calls on its 

subscription for shares in accordance with paragraph 3 of Article 6. In any 
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event, no amount due to a member for its shares shall be paid until six (6) 

months after the date on which the country ceases to be a member.  

 

(ii) Payments for shares may be made from time to time, upon surrender of 

the corresponding stock certificates by the country concerned, to the extent by 

which the amount due as the repurchase price in accordance with paragraph 

2 of this Article exceeds the aggregate amount of liabilities, on loans, 

guarantees, equity investments and other financing referred to in sub-

paragraph (i) of this paragraph, until the former member has received the full 

repurchase price.  

 

(iii) Payments shall be made in such available currencies as the Bank 

determines, taking into account its financial position.  

 

(iv) If losses are sustained by the Bank on any loans, guarantees, equity 

investments or other financing which were outstanding on the date when a 

country ceased to be a member and the amount of such losses exceeds the 

amount of the reserve provided against losses on that date, the country 

concerned shall repay, upon demand, the amount by which the repurchase 

price of its shares would have been reduced if the losses had been taken into 

account when the repurchase price was determined. In addition, the former 

member shall remain liable on any call for unpaid subscriptions in accordance 

with paragraph 3 of Article 6, to the same extent that it would have been 

required to respond if the impairment of capital had occurred and the call had 

been made at the time the repurchase price of its shares was determined.  

 

4. If the Bank terminates its operations pursuant to Article 41 within six (6) 

months of the date upon which any country ceases to be a member, all rights 

of the country concerned shall be determined in accordance with the 

provisions of Articles 41 to 43. Such country shall be considered as still a 

member for purposes of such Articles but shall have no voting rights.  
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CHAPTER VIII  

 

SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS OF THE BANK  

 

Article 40 Temporary Suspension of Operations  

 

In an emergency, the Board of Directors may temporarily suspend operations 

in respect of new loans, guarantees, equity investment and other forms of 

financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, pending an opportunity for 

further consideration and action by the Board of Governors.  

 

Article 41 Termination of Operations  

 

1. The Bank may terminate its operations by a resolution of the Board of 

Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.  

 

2. After such termination, the Bank shall forthwith cease all activities, except 

those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its 

assets and settlement of its obligations.  

 

Article 42 Liability of Members and Payments of Claims  

 

1. In the event of termination of the operation of the Bank, the liability of all 

members for uncalled subscriptions to the capital stock of the Bank and in 

respect of the depreciation of their currencies shall continue until all claims of 

creditors, including all contingent claims, shall have been discharged.  

 

2. All creditors holding direct claims shall first be paid out of the assets of the 

Bank and then out of payments to the Bank or unpaid or callable 

subscriptions. Before making any payments to creditors holding direct claims, 

the Board of Directors shall make such arrangements as are necessary, in its 
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judgment, to ensure a pro rata distribution among holders of direct and 

contingent claims.  

 

Article 43 Distribution of Assets  

 

1. No distribution of assets shall be made to members on account of their 

subscriptions to the capital stock of the Bank until:  

 

(i) all liabilities to creditors have been discharged or provided for; and  

 

(ii) the Board of Governors has decided, by a Super Majority vote as provided  

in Article 28, to make such distribution.  

 

2. Any distribution of the assets of the Bank to the members shall be in 

proportion to the capital stock held by each member and shall be effected at 

such times and under such conditions as the Bank shall deem fair and 

equitable. The shares of assets distributed need not be uniform as to type of 

asset. No member shall be entitled to receive its share in such a distribution of 

assets until it has settled all of its obligations to the Bank.  

 

3. Any member receiving assets distributed pursuant to this Article shall enjoy 

the same rights with respect to such assets as the Bank enjoyed prior to their 

distribution.  
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CHAPTER IX  

 

STATUS, IMMUNITIES, PRIVILEGES AND EXEMPTIONS  

 

Article 44 Purposes of Chapter  

 

1. To enable the Bank to fulfill its purpose and carry out the functions 

entrusted to it, the status, immunities, privileges and exemptions set forth in 

this Chapter shall be accorded to the Bank in the territory of each member.  

 

2. Each member shall promptly take such action as is necessary to make 

effective in its own territory the provisions set forth in this Chapter and shall 

inform the Bank of the action which it has taken.  

 

Article 45 Status of the Bank  

 

The Bank shall possess full juridical personality and, in particular, the full legal  

capacity:  

 

(i) to contract;  

 

(ii) to acquire, and dispose of, immovable and movable property;  

 

(iii) to institute and respond to legal proceedings; and  

 

(iv) to take such other action as may be necessary or useful for its purpose 

and activities.  
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Article 46 Immunity from Judicial Proceedings  

 

1. The Bank shall enjoy immunity from every form of legal process, except  in 

cases arising out of or in connection with the exercise of its powers to raise  

funds, through borrowings or other means, to guarantee obligations, or to buy 

and sell or underwrite the sale of securities, in which cases actions may be 

brought  against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the 

territory of a country in which the Bank has an office, or has appointed an 

agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued 

or guaranteed securities.  

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, no action shall 

be brought against the Bank by any member, or by any agency or 

instrumentality of a member, or by any entity or person directly or indirectly 

acting for or deriving claims from a member or from any agency or 

instrumentality of a member. Members shall have recourse to such special 

procedures for the settlement of controversies between the Bank and its 

members as may be prescribed in this Agreement, in the by-laws and 

regulations of the Bank, or in the contracts entered into with the Bank.  

 

3. Property and assets of the Bank shall, wheresoever located and by 

whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or 

execution before the delivery of final judgment against the Bank.  

 

Article 47 Immunity of Assets and Archives  

 

1. Property and assets of the Bank, wheresoever located and by whomsoever 

held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or 

any other form of taking or foreclosure by executive or legislative action.  

 

2. The archives of the Bank, and, in general, all documents belonging to it, or 

held by it, shall be inviolable, wheresoever located and by whomsoever held.  
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Article 48 Freedom of Assets from Restrictions  

 

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank 

effectively, and subject to the provisions of this Agreement, all property and 

assets of the Bank shall be free from restrictions, regulations, controls and 

moratoria of any nature.  

 

Article 49 Privilege for Communications  

 

Official communications of the Bank shall be accorded by each member the 

same treatment that it accords to the official communications of any other 

member.  

 

Article 50 Immunities and Privileges of Officers and Employees  

 

All Governors, Directors, Alternates, the President, Vice-Presidents and other 

officers and employees of the Bank, including experts and consultants 

performing missions or services for the Bank:  

 

(i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them 

in their official capacity, except when the Bank waives the immunity and shall 

enjoy inviolability of all their official papers, documents and records;  

 

(ii) where they are not local citizens or nationals, shall be accorded the same 

immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and 

national service obligations, and the same facilities as regards exchange 

regulations, as are accorded by members to the representatives, officials and 

employees of comparable rank of other members; and  

 

(iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is 

accorded by members to representatives, officials and employees of 

comparable rank of other members.  
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Article 51 Exemption from Taxation  

 

1. The Bank, its assets, property, income and its operations and transactions 

pursuant to this Agreement, shall be exempt from all taxation and from all 

customs duties. The Bank shall also be exempt from any obligation for the 

payment, withholding or collection of any tax or duty.  

 

2. No tax of any kind shall be levied on or in respect of salaries, emoluments 

and expenses, as the case may be, paid by the Bank to Directors, Alternate 

Directors, the President, Vice-Presidents and other officers or employees of 

the Bank, including experts and consultants performing missions or services 

for the Bank, except where a member deposits with its instrument of 

ratification, acceptance, or approval a declaration that such member retains 

for itself and its political subdivisions the right to tax salaries, and 

emoluments, as the case may be, paid by the Bank to citizens or nationals of 

such member.  

 

3. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by 

the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:  

 

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is 

issued by the Bank; or  

 

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in 

which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place 

of business maintained by the Bank.  

 

4. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed 

by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:  

 

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is 

guaranteed by the Bank; or  
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(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office 

or place of business maintained by the Bank.  

 

Article 52 Waivers  

 

1. The Bank at its discretion may waive any of the privileges, immunities and 

exemptions conferred under this Chapter in any case or instance, in such 

manner and upon such conditions as it may determine to be appropriate in the 

best interests of the Bank.  

 

CHAPTER X  

 

AMENDMENT, INTERPRETATION AND ARBITRATION  

 

Article 53 Amendments  

 

1. This Agreement may be amended only by a resolution of the Board of 

Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.  

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the unanimous 

agreement of the Board of Governors shall be required for the approval of any 

amendment modifying:  

 

(i) the right to withdraw from the Bank;  

 

(ii) the limitations on liability provided in paragraphs 3 and 4 of Article 7; and   

 

(iii) the rights pertaining to purchase of capital stock provided in paragraph 4 

of Article 5.  
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3. Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a member 

or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the 

Board of Governors, who shall bring the proposal before the Board of 

Governors. When an amendment has been adopted, the Bank shall so certify 

in an official communication addressed to all members. Amendments shall 

enter into force for all members three (3) months after the date of the official 

communication unless the Board of Governors specifies therein a different 

period.  

 

Article 54 Interpretation  

 

1. Any question of interpretation or application of the provisions of this 

Agreement arising between any member and the Bank, or between two or 

more members of the Bank, shall be submitted to the Board of Directors for 

decision. If there is no Director of its nationality on that Board, a member 

particularly affected by the question under consideration shall be entitled to 

direct representation in the Board of Directors during such consideration; the 

representative of such member shall, however, have no vote. Such right of 

representation shall be regulated by the Board of Governors.  

 

2. In any case where the Board of Directors has given a decision under 

paragraph 1 of this Article, any member may require that the question be 

referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Pending the 

decision of the Board of Governors, the Bank may, so far as it deems 

necessary, act on the basis of the decision of the Board of Directors.  

 

Article 55 Arbitration  

 

If a disagreement should arise between the Bank and a country which has 

ceased to be a member, or between the Bank and any member after adoption 

of a resolution to terminate the operations of the Bank, such disagreement 

shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the 

arbitrators shall be appointed by the Bank, another by the country concerned, 

and the third, unless the parties otherwise agree, by the President of the 

International Court of Justice or such other authority as may have been 

prescribed by regulations adopted by the Board of Governors. A majority vote 

of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final and 

42



binding upon the parties. The third arbitrator shall be empowered to settle all 

questions of procedure in any case where the parties are in disagreement 

with respect thereto.  

 

Article 56 Approval Deemed Given  

 

Whenever the approval of any member is required before any act may be 

done by the Bank except under paragraph 2 of Article 53, approval shall be 

deemed to have been given unless the member presents an objection within 

such reasonable period as the Bank may fix in notifying the member of the 

proposed act.  

 

  

CHAPTER XI  

 

FINAL PROVISIONS  

 

Article 57 Signature and Deposit  

 

1. This Agreement, deposited with the Government of the People’s Republic 

of China (hereinafter called the “Depository”), shall remain open until 

December 31, 2015 for signature by the Governments of countries whose 

names are set forth in Schedule A.  

 

2. The Depository shall send certified copies of this Agreement to all the 

Signatories and other countries which become members of the Bank.  

 

Article 58 Ratification, Acceptance or Approval  

 

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by 

the Signatories. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be 

deposited with the Depository not later than December 31, 2016, or if 
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necessary, until such later date as may be decided by the Board of Governors 

by a Special Majority vote as provided in Article 28. The Depository shall duly 

notify the other Signatories of each deposit and the date thereof.  

 

2. A Signatory whose instrument of ratification, acceptance or approval is 

deposited before the date on which this Agreement enters into force, shall 

become a member of the Bank, on that date. Any other Signatory which 

complies with the provisions of the preceding paragraph, shall become a 

member of the Bank on the date on which its instrument of ratification, 

acceptance or approval is deposited.  

 

Article 59 Entry into Force  

 

This Agreement shall enter into force when instruments of ratification, 

acceptance or approval have been deposited by at least ten (10) Signatories 

whose initial subscriptions, as set forth in Schedule A to this Agreement, in 

the aggregate comprise not less than fifty (50) per cent of total of such 

subscriptions.  

 

Article 60 Inaugural Meeting and Commencement of Operations  

 

1. As soon as this Agreement enters into force, each member shall appoint a 

Governor, and the Depository shall call the inaugural meeting of the Board of 

Governors.  

 

2. At its inaugural meeting, the Board of Governors:  

 

(i) shall elect the President;  

  

(ii) shall elect the Directors of the Bank in accordance with paragraph 1 of 

Article 25, provided that the Board of Governors may decide to elect fewer 

Directors for an initial period shorter than two years in consideration of the 

number of members and Signatories which have not yet become members;  
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(iii) shall make arrangements for the determination of the date on which the 

Bank shall commence its operations; and  

 

(iv) shall make such other arrangements as necessary to prepare for the 

commencement of the Bank’s operations.  

 

3. The Bank shall notify its members of the date of the commencement of its 

operations.  

 

DONE at Beijing, People’s Republic of China on June 29, 2015, in a single 

original deposited in the archives of the Depository, whose English, Chinese 

and French texts are equally authentic.  
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SCHEDULE B  

 

ELECTION OF DIRECTORS  

 

The Board of Governors shall prescribe rules for the conduct of each election 

of Directors, in accordance with the following provisions.  

 

1. Constituencies. Each Director shall represent one or more members in a 

constituency. The total aggregate voting power of each constituency shall 

consist of the votes which the Director is entitled to cast under paragraph 3 of 

Article 28.  

 

2. Constituency Voting Power. For each election, the Board of Governors 

shall establish a Minimum Percentage for constituency voting power for 

Directors to be elected by Governors representing regional members 

(Regional Directors) and a Minimum Percentage for constituency voting 

power for Directors to be elected by Governors representing non-regional 

members (Non-Regional Directors).  

 

(a) The Minimum Percentage for Regional Directors shall be set as a 

percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the 

Governors representing regional members (Regional Governors). The initial 

Minimum Percentage for Regional Directors shall be 6%.  

 

(b) The Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a 

percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the 

Governors representing non-regional members (Non-Regional Governors). 

The initial Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be 15%.  

 

3. Adjustment Percentage. In order to adjust voting power across 

constituencies when subsequent rounds of balloting are required under 

paragraph 7 below, the Board of Governors shall establish, for each election, 

an Adjustment Percentage for Regional Directors and an Adjustment 

Percentage for Non-Regional Directors. Each Adjustment Percentage shall be 

higher than the corresponding Minimum Percentage.  
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(a) The Adjustment Percentage for Regional Directors shall be set as a 

percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Regional 

Governors. The initial Adjustment Percentage for Regional Directors shall be 

15%.  

 

(b) The Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a 

percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Non-

Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Non-Regional 

Directors shall be 60%.  

 

4. Number of Candidates. For each election, the Board of Governors shall 

establish the number of Regional Directors and Non-Regional Directors to be 

elected, in light of its decisions on the size and composition of the Board of 

Directors pursuant to paragraph 2 of Article 25.  

 

(a) The initial number of Regional Directors shall be nine.  

 

(b) The initial number of Non-Regional Directors shall be three.  

 

5. Nominations. Each Governor may only nominate one person. Candidates 

for the office of Regional Director shall be nominated by Regional Governors.  

Candidates for the office of Non-Regional Director shall be nominated by Non- 

Regional Governors.  

 

6. Voting. Each Governor may vote for one candidate, casting all of the votes  

to which the member appointing him is entitled under paragraph 1 of Article 

28. The election of Regional Directors shall be by ballot of Regional 

Governors. The election of Non-Regional Directors shall be by ballot of Non-

Regional Governors.  

 

7. First Ballot. On the first ballot, candidates receiving the highest number of 

votes, up to the number of Directors to be elected, shall be elected as 

Directors, provided that, to be elected, a candidate shall have received a 

sufficient number of votes to reach the applicable Minimum Percentage.  
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(a) If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and the 

number of candidates was the same as the number of Directors to be elected, 

the Board of Governors shall determine the subsequent actions to complete 

the election of Regional Directors or the election of Non-Regional Directors, 

as the case may be.  

 

8. Subsequent Ballots. If the required number of Directors is not elected on 

the first ballot, and there were more candidates than the number of Directors 

to be elected on the ballot, there shall be subsequent ballots, as necessary. 

For subsequent ballots:  

 

(a) The candidate receiving the lowest number of votes in the preceding ballot 

shall not be a candidate in the next ballot.  

 

(b) Votes shall be cast only by: (i) Governors who voted in the preceding 

ballot for a candidate who was not elected; and (ii) Governors whose votes for 

a candidate who was elected are deemed to have raised the votes for that 

candidate above the applicable Adjustment Percentage under (c) below.  

 

(c) The votes of all the Governors who cast votes for each candidate shall be 

added in descending order of number, until the number of votes representing 

the applicable Adjustment Percentage has been exceeded. Governors whose 

votes were counted in that calculation shall be deemed to have cast all their 

votes for that Director, including the Governor whose votes brought the total 

over the Adjustment Percentage. The remaining Governors whose votes were 

not counted in that calculation shall be deemed to have raised the candidate’s 

total votes above the Adjustment Percentage, and the votes of those 

Governors shall not count towards the election of that candidate. These 

remaining Governors may vote in the next ballot.  

 

(d) If in any subsequent ballot, only one Director remains to be elected, the 

Director may be elected by a simple majority of the remaining votes. All such 

remaining votes shall be deemed to have counted towards the election of the 

last Director.  
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9. Assignment of Votes. Any Governor who does not participate in voting for 

the election or whose votes do not contribute to the election of a Director may 

assign the votes to which he is entitled to an elected Director, provided that 

such Governor shall first have obtained the agreement of all those Governors 

who have elected that Director to such assignment.  

 

10. Founding Member Privileges. The nomination and voting by Governors 

for Directors and the appointment of Alternate Directors by Directors shall 

respect the principle that each Founding Member shall have the privilege to 

designate the Director or an Alternate Director in its constituency permanently 

or on a rotating basis.  
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		«Ασιατική	Τράπεζα		Υποδομών	και	Επενδύσεων	

		Άρθρα	Συμφωνίας	

Οι	χώρες	για	λογαριασμό	των	οποίων	υπογράφεται	η	παρούσα	Συμφωνία	συμφωνούν	ως	
εξής	:	

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ	ΥΠΟΨΗ	τη	σημασία	της	περιφερειακής	συνεργασίας	για	τη	στήριξη	της	
ανάπτυξης	και	την	προώθηση	της	οικονομικής	και	κοινωνικής	ανάπτυξης	των	οικονομιών	
της	Ασίας,	συμβάλλοντας	έτσι	στην	περιφερειακή	ανθεκτικότητα	έναντι	πιθανών	
χρηματοπιστωτικών	κρίσεων	και	άλλων	εξωτερικών	διαταραχών	στο	πλαίσιο	της	
παγκοσμιοποίησης,	

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ	τη	σημασία	της	ανάπτυξης	των	υποδομών	για	την	επέκταση	της	
περιφερειακής	σύνδεσης	και	τη	βελτίωση	της	περιφερειακής	ολοκλήρωσης,	προωθώντας	
έτσι	την	οικονομική	ανάπτυξη	και	διατηρώντας	την	κοινωνική	ανάπτυξη	για	τους	λαούς	της	
Ασίας	και	συμβάλλοντας	στον	παγκόσμιο	οικονομικό	δυναμισμό,	

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ	ότι	η	σημαντική	μακροπρόθεσμη	ανάγκη	χρηματοδότησης	της	
ανάπτυξης	των	υποδομών		στην	Ασία	θα	επιτευχθεί	καλύτερα	με	μια	εταιρική	σχέση	μεταξύ	
των	υφιστάμενων	πολυμερών	αναπτυξιακών	τραπεζών	και	της	Ασιατικής	Τράπεζας	
Υποδομών	και	Επενδύσεων	(εφεξής	"Τράπεζα").	

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ	ότι	η	ίδρυση	της	Τράπεζας	ως	πολυμερούς	χρηματοπιστωτικού	ιδρύματος	
επικεντρωμένου	στην	ανάπτυξη	των	υποδομών	θα	συμβάλει	στην	κινητοποίηση	των	πολύ	
αναγκαίων	πρόσθετων	πόρων	από	το	εσωτερικό	και	στο	εξωτερικό	της	Ασίας	και	στην	
εξάλειψη	των	δυσχερειών		εξεύρεσης	χρηματοδότησης	που	αντιμετωπίζουν	οι	
μεμονωμένες	οικονομίες	της	Ασίας	και	θα	συμπληρώσει	τις	υφιστάμενες	πολυμερείς	
αναπτυξιακές	τράπεζες,	να	προωθήσουν	τη	βιώσιμη	και	σταθερή	ανάπτυξη	στην	Ασία	·	

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ	να	ιδρύσουν	την	Τράπεζα,	η	οποία	θα	λειτουργεί	σύμφωνα	με	τα	εξής:	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ι	

ΣΚΟΠΟΣ,	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΚΑΙ	ΜΕΛΗ	

Άρθρο	1	Σκοπός	

1.	Ο	σκοπός	της	Τράπεζας	είναι:	i)	να	προωθήσει	τη	βιώσιμη	οικονομική	ανάπτυξη,	να	
δημιουργήσει	πλούτο	και	να	βελτιώσει	τη	συνδεσιμότητα	των	υποδομών	στην	Ασία,	
επενδύοντας	σε	υποδομές	και	άλλους	παραγωγικούς	τομείς,	και	ii)	να	προωθήσει	την	
περιφερειακή	συνεργασία	και	την	εταιρική	σχέση	για	την	αντιμετώπιση	των	αναπτυξιακών	
προκλήσεων,	σε	στενή	συνεργασία	με	άλλους	πολυμερείς	και	διμερείς	αναπτυξιακούς	
οργανισμούς.	
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2.	Οπουδήποτε	χρησιμοποιείται	στην	παρούσα	συμφωνία,	οι	αναφορές	σε	«Ασία»	και	σε	
«περιφέρεια»	περιλαμβάνουν	τις	γεωγραφικές	περιοχές	και	τη	σύνθεση	που	ταξινομούνται	
από	την	Ασία	και	την	Ωκεανία	σύμφωνα	με	τα	Ηνωμένα	Έθνη,	εκτός	αν	το	Συμβούλιο	των	
Διοικητών	αποφασίσει	διαφορετικά.	

Άρθρο	2	Λειτουργίες	

Για	την	υλοποίηση	του	σκοπού	της,	η	Τράπεζα	έχει	τα	εξής	καθήκοντα:	

i)	την	προώθηση	επενδύσεων	στην	περιοχή	δημόσιων	και	ιδιωτικών	κεφαλαίων	για	
αναπτυξιακούς	σκοπούς,	ιδίως	για	την	ανάπτυξη	υποδομών	και	άλλων	παραγωγικών	
τομέων	·	

ii)	να	χρησιμοποιήσει	τους	πόρους	που	έχει	στη	διάθεσή	της	για	τη	χρηματοδότηση	αυτής	
της	ανάπτυξης	στην	περιοχή,	συμπεριλαμβανομένων	εκείνων	των	έργων	και	
προγραμμάτων	που	θα	συμβάλουν	αποτελεσματικότερα	στην	αρμονική	οικονομική	
ανάπτυξη	της	περιοχής	στο	σύνολό	της	και	με	ιδιαίτερη	μέριμνα	στις	ανάγκες	των	λιγότερο	
ανεπτυγμένων	μελών	στην	περιοχή;	

iii)	να	ενθαρρύνει	τις	ιδιωτικές	επενδύσεις	σε	έργα,	επιχειρήσεις	και	δραστηριότητες	που	
συμβάλλουν	στην	οικονομική	ανάπτυξη	της	περιοχής,	ιδίως	στον	τομέα	των	υποδομών	και	
σε	άλλους	παραγωγικούς	τομείς,	και	να	συμπληρώνουν	τις	ιδιωτικές	επενδύσεις	όταν	δεν	
διατίθενται	ιδιωτικά	κεφάλαια	υπό	εύλογους	όρους	και	συνθήκες	·	και	

	(iv)	να	αναλαμβάνει	τέτοιες	άλλες	δραστηριότητες	και	να	παρέχει	άλλες	υπηρεσίες	που	
μπορούν	να	προωθήσουν	αυτές	τις	λειτουργίες.	

Άρθρο	3	Μέλη	

1.	Η	ιδιότητα	μέλους	της	Τράπεζας	είναι	ανοικτή	στα	μέλη	της	Διεθνούς	Τράπεζας	
Ανασυγκρότησης	και	Ανάπτυξης	ή	της	Ασιατικής	Τράπεζας	Ανάπτυξης.	

α)	Τα	Περιφερειακά	μέλη	είναι	εκείνα	τα	μέλη	που	απαριθμούνται	στο	μέρος	Α	του	
καταλόγου	Α	και	άλλα	μέλη	που	περιλαμβάνονται	στην	περιοχή	της	Ασίας	σύμφωνα	με	την	
παράγραφο	2	του	Άρθρου	1.	Όλα	τα	άλλα	μέλη	είναι	Μη-Περιφερειακά	μέλη.	

β)	Τα	ιδρυτικά	μέλη	είναι	εκείνα	τα	μέλη	που	απαριθμούνται	στον	κατάλογο	Α	τα	οποία,	
κατά	την	ημερομηνία	ή	πριν	από	την	ημερομηνία	που	ορίζεται	στο	Άρθρο	57,	έχουν	
υπογράψει	την	παρούσα	συμφωνία	και	θα	έχουν	εκπληρώσει	όλους	τους	άλλους	όρους	
προσχώρησης	πριν	από	την	προθεσμία	που	ορίζεται	στην	παράγραφο	1	του	άρθρου	58	.	

2.	Μέλη	της	Διεθνούς	Τράπεζας	Ανασυγκρότησης	και	Ανάπτυξης	ή	της	Ασιατικής	Τράπεζας	
Ανάπτυξης	που	δεν	είναι	μέλη	σύμφωνα	με	το	Άρθρο	58	μπορούν	να	γίνουν	δεκτά,	υπό	
τους	όρους	και	προϋποθέσεις	που	καθορίζει	η	Τράπεζα,	για	την	ιδιότητα	του	μέλους	της	
Τράπεζας	με	απόφαση		του	Συμβουλίου	των	Διοικητών	που	λαμβάνεται	με	ειδική	
πλειοψηφία	(special	majority),		όπως	προβλέπεται	στο	Άρθρο	28.	

3.	Στην	περίπτωση	που	υποψήφιο	μέλος	δεν	είναι	κυρίαρχο	κράτος		ή	δεν	έχει	την	
αρμοδιότητα	να	συνάψει	διεθνείς	σχέσεις	,	η	αίτηση	για	ένταξη	στην	Τράπεζα	υποβάλλεται	
ή	συμφωνείται	από	το	μέλος	της	Τράπεζας	που	είναι	υπεύθυνο	για	τις	διεθνείς	του	σχέσεις	
.	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	II	

Άρθρο	4		Εγκεκριμένο	Κεφάλαιο	

1.	Το	εγκεκριμένο	κεφάλαιο	της	Τράπεζας	θα	είναι	εκατό	δισεκατομμύρια	δολάρια	
Ηνωμένων	Πολιτειών	($100.000.000.000),	διαιρούμενο	σε	ένα	εκατομμύριο	(1.000.000)	
μετοχές	ονομαστικής	αξίας	εκατό	χιλιάδων	δολαρίων		($100.000)	η	καθεμία,	οι	οποίες	θα	
είναι	διαθέσιμες	για	εγγραφές	μόνο	για	τα	μέλη	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	5.	

2.	Το	αρχικό	εγκεκριμένο	μετοχικό	κεφάλαιο	υποδιαιρείται	σε		μετοχές	καταβεβλημένου	
κεφαλαίου	(εξοφληθείσες	–	paid	in)	και	()	σε	μετοχές	καταβλητέου	κεφαλαίου	
(καταβλητέες-	callable).	Η	αρχική	συνολική	σωρευτική	ονομαστική	αξία	των	μετοχών	
καταβεβλημένου	κεφαλαίου	ανέρχεται	στα		20	δισεκατομμύρια	δολάρια	($20.000.000.000)		
και		η	ονομαστική	αξία	των	μετοχών	καταβλητέου	κεφαλαίου	ανέρχεται	στα		ογδόντα	
δισεκατομμύρια	δολάρια	($80.000.000.000)			

3.	Το	εγκεκριμένο	μετοχικό	κεφάλαιο	της	Τράπεζας	μπορεί	να	αυξηθεί	από	το	Συμβούλιο	
των	Διοικητών	με	ψηφοφορία	ενισχυμένης	πλειοψηφίας,	όπως	προβλέπεται	στο	Άρθρο	28,	
κατά	το	χρόνο	και	υπό	τους	όρους	και	τις	προϋποθέσεις	που	κρίνει	ενδεδειγμένες,	
συμπεριλαμβανομένου	του	ποσοστού	μεταξύ	των	μετοχών	καταβεβλημένου	κεφαλαίου		
και	των	μετοχών	καταβλητέου	κεφαλαίου.	

4.	Ο	όρος	"δολάριο"	και	το	σύμβολο	"$",	όπου	χρησιμοποιούνται	στην	παρούσα	συμφωνία,	
νοούνται	ως	το	επίσημο	νόμισμα	πληρωμής	των	Ηνωμένων	Πολιτειών	της	Αμερικής.	

Άρθρο	5	Εγγραφή	Μετοχών	

1.Κάθε	μέλος	εγγράφεται	σε	μετοχές	του	κεφαλαίου	της	Τράπεζας.	Κάθε	εγγραφή	στο	
αρχικό	εγκεκριμένο	μετοχικό	κεφάλαιο	είναι	για	τις	εξοφληθείσες	μετοχές	και	τις	
καταβλητέες	μετοχές	σε	αναλογία	δύο	(2)	έως	οκτώ	(8).	Ο	αρχικός	αριθμός	των	μετοχών	
που	είναι	διαθέσιμες	προς	εγγραφή	από	τις	χώρες	που	καθίστανται	μέλη	σύμφωνα	με	το	
Άρθρο	58	είναι	εκείνες	που	ορίζονται	στο	Παράρτημα	Α.	

2.	Ο	αρχικός	αριθμός	των	μετοχών	που	θα	εγγραφούν	στις	χώρες	που	έχουν	προσχωρήσει	
σύμφωνα	με	την	παράγραφο	2	του	Άρθρου	3	καθορίζεται	από	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	
με	την	προϋπόθεση	όμως	ότι	δεν	επιτρέπεται	τέτοια	εγγραφή,	η	οποία	θα	έχει		ως	
αποτέλεσμα	τη	μείωση	του	ποσοστού	του	μετοχικού	κεφαλαίου	που	κατέχουν	
περιφερειακά	μέλη	κάτω	από	εβδομήντα	πέντε	(75)	τοις	εκατό	του	συνόλου	του	
εγγεγραμμένου	μετοχικού	κεφαλαίου,	εκτός	αν	συμφωνηθεί	διαφορετικά	από	το	
Συμβούλιο	των	Διοικητών	με	ψηφοφορία		ενισχυμένης	πλειοψηφίας,	όπως	προβλέπεται	
στο	Άρθρο	28.	

3.	Το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	δύναται,	μετά	από	αίτηση	μέλους,	να	αυξήσει	την	εγγραφή	
του	μέλους	αυτού	υπό	τους	όρους	και	τις	προϋποθέσεις	που	μπορεί	να	καθορίσει	το	
Συμβούλιο	με	ψηφοφορία	ενισχυμένης		πλειοψηφίας	όπως	προβλέπεται	στο	Άρθρο	28·	με	
την	προϋπόθεση	όμως	ότι	δεν	θα	επιτραπεί	τέτοια	αύξηση	στην	εγγραφή	οποιουδήποτε	
μέλους,	η	οποία	θα	είχε	ως	αποτέλεσμα	τη	μείωση	του	ποσοστού	του	μετοχικού	κεφαλαίου	
που	κατέχουν	περιφερειακά	μέλη	κάτω	από	εβδομήντα	πέντε	(75)	τοις	εκατό	του	συνόλου	
του	εγκεκριμένου	μετοχικού	κεφαλαίου,	εκτός	αν	διαφορετικά	συμφωνηθεί	από	το	
Συμβούλιο	των	Διοικητών	με	ψηφοφορία	ενισχυμένης		πλειοψηφίας	όπως	προβλέπεται	στο	
Άρθρο	28.	
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4.	Το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	εξετάζει	ανά	τακτά	χρονικά	διαστήματα	όχι	περισσότερα	
από	πέντε	(5)	έτη	το	κεφάλαιο	της	Τράπεζας.	Σε	περίπτωση	αύξησης	του	εγκεκριμένου	
μετοχικού	κεφαλαίου,	κάθε	μέλος	έχει	εύλογη	ευκαιρία	να	εγγραφεί,	υπό	τους	όρους	και	
προϋποθέσεις	που	καθορίζει	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών,	σε	ποσοστό	αύξησης	του	
αποθέματος	που	ισοδυναμεί	με	το	ποσοστό	των	αποθεμάτων	του	που	έχουν	εγγραφεί	στο	
συνολικό	εγκεκριμένο	μετοχικό	κεφάλαιο	αμέσως	πριν	από	την	αύξηση	αυτή.	Κανένα	μέλος	
δεν	υποχρεούται	να	εγγραφεί	σε	οποιοδήποτε	μέρος	της	αύξησης	του	εγκεκριμένου	
μετοχικού	κεφαλαίου.	

Άρθρο	6	Πληρωμή	συνδρομών	

1.	Η	πληρωμή	του	ποσού	που	αρχικά	έχει	αναληφθεί	από	κάθε	Υπογράφοντα	της	παρούσας	
Συμφωνίας,	η	οποία	γίνεται	μέλος	σύμφωνα	με	το	Άρθρο	58,	στο	καταβεβλημένο	κεφάλαιο	
της	Τράπεζας,	γίνεται	σε	πέντε	(5)	δόσεις,	των	είκοσι	(20)	τοις	εκατό	για	καθεμία		από	
αυτές,	εκτός	από	τις	περιπτώσεις	που	προβλέπονται	στην	παράγραφο	5	του	παρόντος	
Άρθρου.	Η	πρώτη	δόση	καταβάλλεται	από	κάθε	μέλος	εντός	τριάντα	(30)	ημερών	από	την	
έναρξη	ισχύος	της	παρούσας	συμφωνίας	ή	κατά	ή	πριν	από	την	ημερομηνία	κατάθεσης	του	
εγγράφου	επικύρωσης,	αποδοχής	ή	έγκρισης	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	1	του	Άρθρου	
58,	όποια	ημερομηνία	είναι	μεταγενέστερη.	Η	δεύτερη	δόση	καταβάλλεται		ένα	(1)	χρόνο	
μετά	την	έναρξη	ισχύος	της	παρούσας	συμφωνίας.	Οι	υπολειπόμενες	τρεις	(3)	δόσεις	
καταβάλλονται	διαδοχικά	ανά	έτος	στην	επέτειο		ημερομηνίας	καταβολής	της	
προηγούμενης	δόσης.	

2.	Κάθε	δόση	της	καταβολής	αρχικών	εισφορών	στο	αρχικό	καταβεβλημένο	κεφάλαιο	
καταβάλλεται	σε	δολάρια	ή	σε	άλλο	μετατρέψιμο	νόμισμα,	εκτός	από	τις	περιπτώσεις	που	
προβλέπονται	στην	παράγραφο	5	του	παρόντος	Άρθρου.	Η	Τράπεζα	μπορεί	ανά	πάσα	
στιγμή	να	μετατρέψει	αυτές	τις	πληρωμές	σε	δολάρια.	Όλα	τα	δικαιώματα,	
συμπεριλαμβανομένων	των	δικαιωμάτων	ψήφου,	που	αποκτώνται	για	τις	εξοφληθείσες	και	
τις	σχετικές	με	το	δικαίωμα	καταβλητέες	μετοχές,	για	τις	οποίες	οι	πληρωμές	αυτές	
οφείλονται	αλλά	δεν	έχουν	παραληφθεί,	αναστέλλονται	έως	ότου	η	Τράπεζα	λάβει	την	
πλήρη	πληρωμή.	

3.	Η	πληρωμή	του	ποσού	που	έχει	εγγραφεί	στο	καταβλητέο	εγκεκριμένο	μετοχικό	
κεφάλαιο	της	Τράπεζας	υπόκειται	σε	καταβολή	μόνο	και	εφόσον	απαιτηθεί	από	την	
Τράπεζα	προς	κάλυψη	των	υποχρεώσεών	της.	Σε	περίπτωση	τέτοιας	πρόσκλησης	προς	
καταβολή,	η	πληρωμή	μπορεί	να	γίνει	κατ	'επιλογή	του	μέλους	σε	δολάρια	ή	στο	νόμισμα	
που	απαιτείται	για	την	εκπλήρωση	των	υποχρεώσεων	της	Τράπεζας	για	τους	σκοπούς	της	
οποίας	γίνεται	η	κλήση	προς	καταβολή.	Οι	προκλήσεις	για	μη	καταβληθείσες	συνδρομές	
πρέπει	να	είναι	ομοιόμορφες	ως	προς	το	ποσοστό	επί	όλων	των	μετοχών	που	δύναται	να	
πληρωθούν.	

4.	Η	Τράπεζα	καθορίζει	τον	τόπο	οποιασδήποτε	πληρωμής	σύμφωνα	με	το	παρόν	Άρθρο,	
υπό	την	προϋπόθεση	ότι,	μέχρι	την	εναρκτήρια	σύνοδο	του	Συμβουλίου	των	Διοικητών,	η	
καταβολή	της	πρώτης	δόσης	που	αναφέρεται	στην	παράγραφο	1	του	παρόντος	Άρθρου	θα	
καταβάλλεται	στην	Κυβέρνηση	της	Λαϊκής	Δημοκρατίας	της	Κίνας,	ως	θεματοφύλακα	της	
Τράπεζας.	

5.	Ένα	μέλος	που	θεωρείται	λιγότερο	ανεπτυγμένη	χώρα	για	τους	σκοπούς	της	παρούσας	
παραγράφου	μπορεί	να	καταβάλει	την	εγγραφή	του	σύμφωνα	με	τις	παραγράφους	1	και	2	
του	παρόντος		Άρθρου,	ως	εναλλακτική	λύση:	
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(α)	εξολοκλήρου	σε	δολάρια	ή	άλλο	μετατρέψιμο	νόμισμα	σε	έως	δέκα	(10)	δόσεις,	με	κάθε	
τέτοια	δόση	να	ισούται	με	δέκα	(10)	τοις	εκατό	του	συνολικού	ποσού,	την	πρώτη	και	την	
δεύτερη	δόση	που	προβλέπονται	στην	παράγραφο	1	και	από	την	τρίτη	έως	και	τη	δέκατη	
δόση	που	οφείλεται	θα	καταβληθεί	από	τη	δεύτερη	έως	και	τις	επόμενες	επετειακές	
ημερομηνίες	έναρξης	ισχύος	της	παρούσας	Συμφωνίας	ή	

(β)	τμηματικά	σε	δολάρια	ή	άλλο	μετατρέψιμο	νόμισμα	και	μερίδιο	έως	και	πενήντα	(50)	
τοις	εκατό	κάθε	δόσης	στο	νόμισμα	του	μέλους,	σύμφωνα	με	το	χρονοδιάγραμμα	των	
δόσεων	που	προβλέπονται	στην	παράγραφο	1	του	παρόντος	άρθρου.	Οι	ακόλουθες	
διατάξεις	εφαρμόζονται	στις	πληρωμές	βάσει	του	παρούσης	υπό-παραγράφου	β):	

(i)	Το	μέλος	ενημερώνει	την	Τράπεζα	κατά	τη	στιγμή	της	συνδρομής	σύμφωνα	με	την	
παράγραφο	1	του	παρόντος	Άρθρου	σχετικά	με	το	ποσοστό	των	πληρωμών	που	πρέπει	να	
πραγματοποιηθούν	στο	δικό	της	νόμισμα.	

(ii)	Κάθε	πληρωμή	ενός	μέλους	στο	δικό	του	νόμισμα	βάσει	της	παρούσας	παραγράφου	5	
είναι	το	ποσό	που	η	Τράπεζα	θεωρεί	ότι	ισοδυναμεί	με	την	πλήρη	αξία	σε	δολάρια	του	
τμήματος	της	καταβληθείσας	συνδρομής.	Η	αρχική	πληρωμή	θα	είναι	σε	τέτοιο	ποσό	που	
το	μέλος	θεωρεί	κατάλληλο	σύμφωνα	με	το	παρόν,	αλλά	θα	υπόκειται	σε	τέτοια	
προσαρμογή,	η	οποία	θα	πραγματοποιηθεί	εντός	ενενήντα	(90)	ημερών	από	την	
ημερομηνία	κατά	την	οποία	οφείλεται	η	πληρωμή	αυτή,	όπως	κρίνει	η	Τράπεζα	ούτως	ώστε	
να	συνιστά	το	πλήρες	ισοδύναμο	σε	δολάρια	αυτής	της	πληρωμής.	

(iii)	Όταν,	κατά	την	κρίση	της	Τράπεζας,	η	αξία	συναλλάγματος	ενός	νομίσματος	ενός	
μέλους	έχει	υποτιμηθεί	σε	σημαντικό	βαθμό,	το	μέλος	αυτό	οφείλει	να	καταβάλει	στην	
Τράπεζα	εντός	εύλογου	χρονικού	διαστήματος	πρόσθετο	ποσό	από	το	νόμισμά	του	που	
απαιτείται	για	τη	διατήρηση	της	αρχικής	αξίας,	σε	νόμισμα	που	τηρεί	η	Τράπεζα	λόγω	της	
εγγραφής	της	ως	μέλος.	

(iv)	Όποτε,	κατά	την	κρίση	της	Τράπεζας,	η	αξία	συναλλάγματος	ενός	νομίσματος	ενός	
μέλους	ανατιμηθεί	σε	σημαντικό	βαθμό,	η	Τράπεζα	καταβάλλει	στο	μέλος	αυτό	εντός	
εύλογου	χρονικού	διαστήματος	το	ποσό	αυτού	του	νομίσματος	που	απαιτείται	για	την	
προσαρμογή	της	αξίας	σε	νόμισμα	που	κατέχει	η	Τράπεζα	λόγω	της	συνδρομής	της.	

(v)	Η	Τράπεζα	μπορεί	να	παραιτηθεί	από	τα	δικαιώματά	της	για	πληρωμή	σύμφωνα	με	την	
υποπαράγραφο	(iii)	και	το	μέλος	μπορεί	να	παραιτηθεί	από	τα	δικαιώματά	του	για	
πληρωμή	σύμφωνα	με	το	εδάφιο	(iv).	

6.	Η	Τράπεζα	αποδέχεται	από	κάθε	μέλος	που	καταβάλλει	την	εγγραφή	της	σύμφωνα	με	
την	παράγραφο	5	(β)	του	παρόντος	άρθρου	γραμμάτια	ή	λοιπές	υποσχετικές	που	
εκδίδονται	από	την	κυβέρνηση	του	μέλους	ή	από	τον	θεματοφύλακα	που	ορίζει	το	μέλος	
αυτό,	αντί	του	ποσού	που	πρέπει	να	καταβληθεί	στο	νόμισμα	του	μέλους,	με	την	
προϋπόθεση	ότι	το	ποσό	αυτό	δεν	απαιτείται	από	την	Τράπεζα	για	τη	διεξαγωγή	των	
εργασιών	της.	Οι	ανωτέρω	εξασφαλίσεις	είναι	μη	διαπραγματεύσιμες,	άτοκες	και	
πληρωτέες	στην	Τράπεζα	με	ονομαστική	αξία	κατόπιν	απαίτησης	της.	

Άρθρο	7	Όροι	Μετοχών	

1.	Οι	μετοχές	του	αρχικού	εγκεκριμένου	κεφαλαίου		που		έχουν	εγγραφεί	από	μέλη	
εκδίδονται	στο	άρτιο.	Επιπλέον	μετοχές	δύναται	να	εκδοθούν	στην	ιδια	ονομαστική	αξία,	
εκτός	εάν	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	αποφασίσει	με	ενισχυμένη		πλειοψηφία,	όπως	
προβλέπεται	στο	Άρθρο	28,	να	τις	εκδώσει	με	άλλους	όρους.	
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2.	Οι		μετοχές	δεν	ενεχυριάζονται	ούτε	δύναται	να	συσταθούν	επ’	αυτών	βάρη	με	
οποιονδήποτε	τρόπο	και	είναι	μεταβιβάσιμες	μόνο	στην	Τράπεζα.	

3.	Η	ευθύνη	των	μελών	για	τις	μετοχές	περιορίζεται	στο	μη	εξοφληθέν	τμήμα	της	τιμής	
έκδοσής	τους.	

4.	Κανένα	μέλος	δεν	ευθύνεται,	λόγω	της	ιδιότητας	του	ως	μέλους,	για	υποχρεώσεις	της	
Τράπεζας.	

Άρθρο	8	Τακτικοί	πόροι	

Όπως	χρησιμοποιείται	στην	παρούσα	συμφωνία,	ο	όρος	"τακτικοί	πόροι"	της	Τράπεζας	
περιλαμβάνει	τα	ακόλουθα:	

(i)	Το	αρχικό	εγκεκριμένο	κεφάλαιο	της	Τράπεζας,	στο	οποίο	περιλαμβάνονται	τόσο	οι	
καταβληθείσες	όσο	και	οι	καταβλητέες	μετοχές,	που	έχουν	εγγραφεί	σύμφωνα	με	το	Άρθρο	
5	·	

ii)	τα	κεφάλαια	που	αντλεί	η	Τράπεζα	δυνάμει	των	εξουσιών	που	παρέχονται	από	την	
παράγραφο	1	του	Άρθρου	16,	στις	οποίες	εφαρμόζεται	η	δέσμευση	για	καταβολή	που	
προβλέπεται	στο	Άρθρο	6	παράγραφος	3	·	

(iii)ποσά		που	εισπράττονται	για	την	αποπληρωμή	δανείων	ή	εγγυήσεων	που	
πραγματοποιούνται	με	τους	πόρους	που	αναφέρονται	στα	σημεία	i)	και	ii)	του	παρόντος	
Άρθρου	ή	οι	αποδόσεις	των	ιδίων	κεφαλαίων	καθώς	και	άλλων	ειδών	χρηματοδότησης		που	
εγκρίθηκαν	βάσει	της	υποπαραγράφου	2	(vi)	του	Άρθρου	11	με	τους	πόρους	αυτούς·	

iv)	εισόδημα	που	προέρχεται	από	δάνεια	που	συνάφθηκαν	από	τα	προαναφερθέντα	
κεφάλαια	ή	από	εγγυήσεις	για	τις	οποίες	ισχύει	η	δέσμευση	για	καταβολή		που	
προβλέπεται	στο	Άρθρο	6	παράγραφος	3	·	και	

(v)	οποιαδήποτε	άλλα	κεφάλαια	ή	εισοδήματα		που	εισπράττει	η	Τράπεζα	και	δεν	
αποτελούν	μέρος	των	πόρων	των	Ειδικών	Ταμείων	που	αναφέρονται	στο	Άρθρο	17	της	
παρούσας	συμφωνίας.	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	III	

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΑΣ	

Άρθρο	9	Χρήση	των	πόρων	

Οι	πόροι	και	οι	διευκολύνσεις	της	Τράπεζας	χρησιμοποιούνται	αποκλειστικά	για	την	
υλοποίηση	του	σκοπού	και	των	λειτουργιών	που	ορίζονται	αντιστοίχως	στα	Άρθρα	1	και	2	
και	σύμφωνα	με	τις	υγιείς	τραπεζικές	πρακτικές.	

Άρθρο	10	Τακτικές	και	ειδικές		δραστηριότητες		

1.	Οι	δραστηριότητες	της	Τράπεζας	συνίστανται:	

θ)	συνήθεις	δραστηριότητες	που	χρηματοδοτούνται	από	τους	συνήθεις	πόρους	της	
Τράπεζας,	που	αναφέρονται	στο	Άρθρο	8	·	και	

ii)	ειδικές	δραστηριότητες	που	χρηματοδοτούνται	από	τους	πόρους	των	ειδικών	ταμείων	
που	αναφέρονται	στο	Άρθρο	17.	
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Οι	δύο	τύποι	δραστηριοτήτων	μπορούν	να	χρηματοδοτούν	χωριστά	στοιχεία	του	ίδιου	
έργου	ή	προγράμματος.	

2.	Οι	συνήθεις	πόροι	και	οι	πόροι	των	Ειδικών	Ταμείων	της	Τράπεζας	πρέπει	να	κατέχονται,	
να	χρησιμοποιούνται,	να	δεσμεύονται,	να	επενδύονται	ή	να	διατίθενται	με	κάθε	τρόπο	
εντελώς	ξεχωριστά	ο	ένας	από	τον	άλλο.	Στις	οικονομικές	καταστάσεις	της	Τράπεζας	
εμφανίζονται	ξεχωριστά	οι	συνήθεις	δραστηριότητες	και	οι	ειδικές	δραστηριότητες.	

3.	Οι	συνήθεις	πόροι	της	Τράπεζας	δεν	πρέπει,	σε	καμία	περίπτωση,	να	χρεώνονται	ή	να	
χρησιμοποιούνται	για	την	εκκαθάριση	ζημιών	ή	υποχρεώσεων	που	προκύπτουν	από	ειδικές	
πράξεις	ή	άλλες	δραστηριότητες	για	τις	οποίες	χρησιμοποιήθηκαν	αρχικά	τα	κεφάλαια	των	
Ειδικών	Ταμείων.	

4.	Τα	έξοδα	που	αφορούν	άμεσα	τις	συνήθεις	εργασίες	επιβαρύνουν	τους	συνήθεις	πόρους	
της	Τράπεζας.	Τα	έξοδα	που	σχετίζονται	άμεσα	με	ειδικές	πράξεις	χρεώνονται	στους	
πόρους	των	Ειδικών	Ταμείων.	Οποιαδήποτε	άλλα	έξοδα	χρεώνονται	όπως	καθορίζει	η	
Τράπεζα.	

Άρθρο	11	Αποδέκτες	και	μέθοδοι	λειτουργίας	

1.	α)	Η	Τράπεζα	μπορεί	να	παρέχει	ή	να	διευκολύνει	τη	χρηματοδότηση	σε	οποιοδήποτε	
μέλος,	οργανισμό,	όργανο	ή	πολιτική	υποδιαίρεση	του,	ή	οποιαδήποτε	οντότητα	ή	
επιχείρηση	που	δραστηριοποιείται	στο	έδαφος	ενός	μέλους,	καθώς	και	σε	διεθνείς	ή	
περιφερειακούς	οργανισμούς	ή	φορείς	με	την	οικονομική	ανάπτυξη	της	περιοχής.	

(β)	Η	Τράπεζα	μπορεί,	σε	ειδικές	περιστάσεις,	να	παράσχει	βοήθεια	σε	αποδέκτη	που	δεν	
αναφέρεται	στο	εδάφιο	(α)	ανωτέρω,	μόνο	εάν	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών,	με	
ψηφοφορία	ενισχυμένης	πλειοψηφίας,	όπως	προβλέπεται	στο	Άρθρο	28:	(i)	ότι	η	βοήθεια	
αυτή	να	εξυπηρετεί	το	σκοπό	και	να	εμπίπτει	στις	αρμοδιότητες	της	Τράπεζας	και	είναι	
προς	το	συμφέρον	των	χωρών	που	φέρουν	την	ιδιότητα	του	μέλους	της	Τράπεζας,	και	ii)	
καθορίζουν	τα	είδη	βοήθειας	που	προβλέπονται	στην	παράγραφο	2	του	παρόντος	άρθρου,	
τα	οποία	μπορούν	να	παρέχονται	στον	εν	λόγω	αποδέκτη.	

2.	Η	Τράπεζα	μπορεί	να	ασκεί	τις	δραστηριότητές	της	με	οποιονδήποτε	από	τους	
ακόλουθους	τρόπους:	

i)	με	τη	συγχρηματοδότηση	ή	τη	συμμετοχή	σε	άμεσα	δάνεια·	

ii)	με	την	επένδυση	κεφαλαίων	στο	μετοχικό	κεφάλαιο	ενός	ιδρύματος	ή	επιχείρησης·	

(iii)	εξασφαλίζοντας,	ως	κύριο	ή	δευτερογενή	οφειλέτη,	εν	όλω	ή	εν	μέρει,	δάνεια	για	
οικονομική	ανάπτυξη·	

iv)	με	την	αξιοποίηση	των	πόρων	των	ειδικών	ταμείων	σύμφωνα	με	τις	συμφωνίες	που	
καθορίζουν	τη	χρήση	τους·	

v)	με	την	παροχή	τεχνικής	βοήθειας	σύμφωνα	με	το	Άρθρο	15·	ή	

vi)	μέσω	άλλων	τύπων	χρηματοδότησης,	όπως	καθορίζεται	από	το	Συμβούλιο	των	
Διοικητών,	με	ειδική	πλειοψηφία	όπως	προβλέπεται	στο	Άρθρο	28.	

Άρθρο	12	Περιορισμοί	στις	συνήθεις	δραστηριότητες	
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1.	Το	συνολικό	ανεξόφλητο	υπόλοιπο	δανείων,	συμμετοχικών	τίτλων,	εγγυήσεων	και	άλλων	
τύπων	χρηματοδότησης	που	παρέχει	η	Τράπεζα	στις	συνήθεις	δραστηριότητές	της	
σύμφωνα	με	το	Άρθρο	11	παράγραφος	2	σημεία	(i),	(ii),	(iii)	και	(vi)	δεν	αυξάνεται	σε	καμιά	
περίπτωση	εάν,	με	την	αύξηση	αυτή,	θα	ξεπεραστεί	το	συνολικό	ποσό	του	εγγεγραμμένου	
κεφαλαίου,	των	αποθεματικών	και	των	κερδών	εις	νέον	που	περιλαμβάνονται	στους	
συνήθεις	πόρους	του.	Ανεξάρτητα	από	τις	διατάξεις	της	προηγούμενης	φράσης,	το	
Συμβούλιο	των	Διοικητών	δύναται,	με	ψηφοφορία	ενισχυμένης	πλειοψηφίας	σύμφωνα	με	
το	Άρθρο	28,	να	καθορίσει	ανά	πάσα	στιγμή	ότι,	βάσει	της	οικονομικής	κατάστασης	και	της	
χρηματοοικονομικής	κατάστασης	της	Τράπεζας,	μπορεί	να	αυξηθεί	ο	περιορισμός	βάσει	της	
παρούσας	παραγράφου,	μέχρι	το	250%	του	εγγεγραμμένου	κεφαλαίου	της	Τράπεζας,	των	
αποθεματικών	και	των	κερδών	εις	νέον	που	περιλαμβάνονται	στους	συνήθεις	πόρους	της.	

2.	Το	ποσό	των	εκταμιευθεισών	συμμετοχών		της	Τράπεζας	σε	μετοχικό	κεφάλαιο	δεν	
υπερβαίνει	σε	καμία	περίπτωση	το	ποσό	που	αντιστοιχεί	στο	συνολικό	ανεξόφλητο	
καταβλητέο	εγκεκριμένο	κεφάλαιο	και	γενικά	αποθεματικά.	

	Άρθρο	13	Αρχές	λειτουργίας	

Οι	λειτουργίες	της	Τράπεζας	διενεργούνται	σύμφωνα	με	τις	αρχές	που	εκτίθενται	
κατωτέρω.	

1.	Η	Τράπεζα	καθοδηγείται	από		υγιείς		τραπεζικές	πρακτικές	στις	δραστηριότητές	της.	

2.	Οι	δραστηριότητες	της	Τράπεζας	παρέχουν	κυρίως	τη	χρηματοδότηση	συγκεκριμένων	
έργων	ή	συγκεκριμένων	επενδυτικών	προγραμμάτων,	επενδύσεων	σε	μετοχικό	κεφάλαιο	
και	τεχνική	βοήθεια	σύμφωνα	με	το	Άρθρο	15.	

3.	Η	Τράπεζα	δεν	αναλαμβάνει	καμία	χρηματοδότηση	στην	επικράτεια	ενός	μέλους	εάν	το	
εν	λόγω	μέλος	αντιταχθεί	στη	χρηματοδότηση	αυτή.	

4.	Η	Τράπεζα	εξασφαλίζει	ότι	κάθε	μία	από	τις	δραστηριότητές	της	συμμορφώνεται	με	τις	
επιχειρησιακές	και	χρηματοοικονομικές	πολιτικές	της	Τράπεζας,	συμπεριλαμβανομένων,	
χωρίς	περιορισμό,	των	πολιτικών	που	αφορούν	τις	περιβαλλοντικές	και	κοινωνικές	
επιπτώσεις.	

5.	Κατά	την	εξέταση	αίτησης	χρηματοδότησης,	η	Τράπεζα	λαμβάνει	δεόντως	υπόψη	την	
ικανότητα	του	δικαιούχου	να	λάβει	χρηματοδότηση	ή	διευκολύνσεις	αλλού	υπό	τους	όρους	
και	τις	προϋποθέσεις	που	η	Τράπεζα	θεωρεί	εύλογες	για	τον	αποδέκτη,	λαμβανομένων	
υπόψη	όλων	των	σχετικών	παραγόντων.	

6.	Κατά	την	παροχή	ή	την	εγγύηση	χρηματοδότησης,	η	Τράπεζα	λαμβάνει	δεόντως	υπόψη	
τις	προοπτικές	ότι	ο	αποδέκτης	και	ο	εγγυητής,	εάν	υπάρχουν,	θα	είναι	σε	θέση	να	
εκπληρώσουν	τις	υποχρεώσεις	τους	βάσει	της	σύμβασης	χρηματοδότησης.	

7.	Κατά	την	παροχή	ή	την	εγγύηση	χρηματοδότησης,	οι	οικονομικοί	όροι,	όπως	το	επιτόκιο	
και	οι	λοιπές	χρεώσεις	και	το	χρονοδιάγραμμα	αποπληρωμής,	είναι	τέτοιες	που,	κατά	τη	
γνώμη	της	Τράπεζας,	είναι	κατάλληλες	για	τη	σχετική	χρηματοδότηση	και	τον	κίνδυνο	για	
την	Τράπεζα.	

8.	Η	Τράπεζα	δεν	θέτει	περιορισμούς	στην	προμήθεια	αγαθών	και	υπηρεσιών	από	
οποιαδήποτε	χώρα	από	το	προϊόν	οποιασδήποτε	χρηματοδότησης	που	πραγματοποιείται	
στις	συνήθεις	ή	ειδικές	δραστηριότητες	της	Τράπεζας.	
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9.	Η	Τράπεζα	λαμβάνει	τα	αναγκαία	μέτρα	για	να	εξασφαλίσει	ότι	τα	έσοδα	οποιασδήποτε	
χρηματοδότησης	που	παρέχεται,	εγγυάται	ή	συμμετέχει	η	Τράπεζα	χρησιμοποιούνται	μόνο	
για	τους	σκοπούς	για	τους	οποίους	χορηγήθηκε	η	χρηματοδότηση	και	με	τη	δέουσα	
προσοχή	στις	εκτιμήσεις	της	οικονομίας	και	της	αποδοτικότητας.	

10.	Η	Τράπεζα	λαμβάνει	δεόντως	υπόψη	την	επιθυμία	να	αποφεύγεται	η	χρήση	
δυσανάλογου	μέρους	των	πόρων	της	προς	όφελος	οποιουδήποτε	μέλους.	

11.	Η	Τράπεζα	επιδιώκει	να	διατηρήσει	εύλογη	διαφοροποίηση	στις	επενδύσεις	της	σε	
μετοχικό	κεφάλαιο.	Στις	επενδύσεις	της	σε	μετοχικό	κεφάλαιο,	η	Τράπεζα	δεν	αναλαμβάνει	
την	ευθύνη	για	τη	διαχείριση	οποιασδήποτε	οντότητας	ή	επιχείρησης	στην	οποία	έχει	
επένδυση	και	δεν	επιδιώκει	έλεγχο	συμμετοχής	στην	οικεία	οντότητα	ή	επιχείρηση,	εκτός	
εάν	είναι	απαραίτητο	για	τη	διασφάλιση	της	επένδυσης	της	Τράπεζας.	

Άρθρο	14	Όροι	και	Προϋποθέσεις	Χρηματοδότησης	

1.	Στην	περίπτωση	δανείων	που	συνάπτονται	ή	συμμετοχές	σε	δάνεια	ή	σε	δάνεια	
εγγυημένα	από	την	Τράπεζα,	η	σύμβαση	καθορίζει,	σύμφωνα	με	τις	αρχές	λειτουργίας	που	
ορίζονται	στο	Άρθρο	13	και	με	την	επιφύλαξη	των	λοιπών	διατάξεων	της	παρούσας	
Συμφωνίας,	τους	όρους	και	τις	προϋποθέσεις	δανείου	ή	της	σχετικής	εγγύησης.	Κατά	τον	
καθορισμό	αυτών	των	όρων	και	προϋποθέσεων,	η	Τράπεζα	θα	λαμβάνει	πλήρως	υπόψη	
την	ανάγκη	διασφάλισης	της	εισοδηματικής	και	χρηματοοικονομικής	της	θέσης.	

2.	Όταν	ο	δικαιούχος	δανείων	ή	εγγυήσεων	δανείων	δεν	είναι	το	ίδιο	μέλος,	η	Τράπεζα	
δύναται,	όταν	το	κρίνει	σκόπιμο,	να	απαιτήσει	από	το	μέλος	στο	έδαφος	του	οποίου	
πρόκειται	να	εκτελεσθεί	το	σχετικό	επενδυτικό	έργο	ή	από	δημόσια	αρχή	ή	οποιοδήποτε	
φορέα	του	εν	λόγω	μέλους	αποδεκτό	από	την	Τράπεζα,	να	εγγυηθεί	την	εξόφληση	του	
κεφαλαίου	και	την	καταβολή	τόκων	και	λοιπών	επιβαρύνσεων	επί	του	δανείου,	σύμφωνα	
με	τους	όρους	του.	

3.	Το	ύψος	όποιας	επένδυσης	σε	μετοχικό	κεφάλαιο	δεν	θα	πρέπει	να	υπερβαίνει	το	
ποσοστό	του	μετοχικού	κεφαλαίου	της	οικείας	οντότητας	ή	επιχείρησης	όπως	επιτρέπεται	
βάσει	πολιτικών	που	έχουν	εγκριθεί	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο.	

4.	Η	Τράπεζα	μπορεί	να	παρέχει	χρηματοδότηση	στις	δραστηριότητές	της	στο	νόμισμα	της	
ενδιαφερόμενης	χώρας,	σύμφωνα	με	πολιτικές	που	ελαχιστοποιούν	τον	συναλλαγματικό	
κίνδυνο.	

Άρθρο	15	Τεχνική	βοήθεια	

1.	Η	Τράπεζα	δύναται	να	παρέχει	τεχνικές	συμβουλές	και	συνδρομή	και	άλλες	παρόμοιες	
μορφές	βοήθειας	που	εξυπηρετούν	το	σκοπό	της	και	εμπίπτουν	στις	αρμοδιότητές	της.	

2.	Όταν	οι	δαπάνες	για	την	παροχή	τέτοιων	υπηρεσιών	δεν	είναι	επιστρεπτέες,	η	Τράπεζα	
χρεώνει	αυτές	τις	δαπάνες	στο	εισόδημα	της	Τράπεζας.	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	IV	

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	ΤΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΑΣ	

Άρθρο	16	Γενικές	Εξουσίες	

Εκτός	από	τις	εξουσίες	που	καθορίζονται	σε	άλλα	σημεία	της	παρούσας	Συμφωνίας,	η	
Τράπεζα	έχει	τις	εξουσίες	που	καθορίζονται	κατωτέρω.	
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1.	Η	Τράπεζα	δύναται	να	αντλεί	κεφάλαια,	με	δανεισμό	ή	άλλα	μέσα,	από	χώρες	μέλη	ή	
αλλού,	σύμφωνα	με	τις	σχετικές	νομικές	διατάξεις.	

2.	Η	Τράπεζα	μπορεί	να	αγοράζει	και	να	πωλεί	τίτλους	που	η	Τράπεζα	έχει	εκδώσει	ή	
εγγυηθεί	ή	στους	οποίους	έχει	επενδύσει.	

3.	Η	Τράπεζα	δύναται	να	εγγυηθεί	τίτλους	στους	οποίους	έχει	επενδύσει	προκειμένου	να	
διευκολύνει	την	πώλησή	τους.	

4.	Η	Τράπεζα	μπορεί	να	αναλαμβάνει	ή	να	συμμετέχει	στην	αναδοχή	τίτλων	που	εκδίδονται	
από	οντότητα	ή	επιχείρηση	για	σκοπούς	που	συνάδουν	με	τον	σκοπό	της	Τράπεζας.	

5.	Η	Τράπεζα	μπορεί	να	επενδύει	ή	να	εναποθέτει	κεφάλαια	που	δεν	απαιτούνται	για	τις	
δραστηριότητές	της.	

6.	Η	Τράπεζα	εξασφαλίζει	ότι	κάθε	τίτλος	που	εκδίδει	ή	εγγυάται	η	Τράπεζα	φέρει	δήλωση	
ότι	δεν	αποτελεί	υποχρέωση	οποιασδήποτε	Κυβέρνησης,	εκτός	εάν	στην	πραγματικότητα	
πρόκειται	για	την	υποχρέωση	συγκεκριμένης	Κυβέρνησης,	οπότε	και	πρέπει	να	το	δηλώσει.	

7.	Η	Τράπεζα	δύναται	να	ιδρύει	και	να	διαχειρίζεται	κεφάλαια	που	εναποτίθενται		σε	
καταπιστεύματα	για	άλλα	μέρη,	υπό	την	προϋπόθεση	ότι	τα	εν	λόγω	καταπιστεύματα	
έχουν	σχεδιαστεί	για	να	εξυπηρετούν	το	σκοπό	και	να	εμπίπτουν	στις	λειτουργίες	της	
Τράπεζας,	σύμφωνα	με	το	πλαίσιο	καταπιστευμάτων	το	οποίο	έχει	εγκριθεί	από	το	
Συμβούλιο	των	Διοικητών.	

8.	Η	Τράπεζα	μπορεί	να	ιδρύει	θυγατρικές		οι	οποίες	προορίζονται	για	την	εξυπηρέτηση	του	
σκοπού	και	εμπίπτουν	στα	καθήκοντα	της	Τράπεζας,	μόνο	με	την	έγκριση	του	Συμβουλίου	
των	Διοικητών	με	ειδική	ψήφο	της	πλειοψηφίας,	όπως	προβλέπεται	στο	Άρθρο	28.	

9.	Η	Τράπεζα	δύναται	να	ασκεί	άλλες	εξουσίες	και	να	θεσπίζει	τους	κανόνες	και	τους	
κανονισμούς	που	είναι	αναγκαίοι	ή	κατάλληλοι	για	την	προώθηση	του	σκοπού	και	των	
λειτουργιών	της,	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	της	παρούσας	Συμφωνίας.	

Άρθρο	17	Ειδικά	Ταμεία	

1.	Η	Τράπεζα	μπορεί	να	επιτρέπει	τη	σύσταση	και		λειτουργία	Ειδικών	Ταμείων,	τα	οποία	
προορίζονται	για	την	εξυπηρέτηση	του	σκοπού	και	εμπίπτουν	στα	καθήκοντα	της	Τράπεζας.	
Aυτά	τα	Ειδικά	Ταμεία	θα	αποτελούν	πόρους	της	Τράπεζας.		Το	πλήρες	κόστος	διαχείρισης	
κάθε	Ειδικού	Ταμείου	χρεώνεται	στο	συγκεκριμένο	Ειδικό	Ταμείο.	

2.	Τα	Ειδικά	Ταμεία	που	γίνονται	δεκτά	από	την	Τράπεζα	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	
σύμφωνα	με	τους	όρους	και	τις	προϋποθέσεις	που	συνάδουν	με	το	σκοπό	και	τα	
καθήκοντα	της	Τράπεζας	και	με	τη	συμφωνία	που	σχετίζεται	με	αυτά	τα	Ταμεία.	

3.	Η	Τράπεζα	θεσπίζει	τους	ειδικούς	κανόνες	και	κανονισμούς	που	απαιτούνται	για	τη	
σύσταση,	τη	διαχείριση	και	τη	χρήση	του	κάθε	Ειδικού	Ταμεία.	Οι	εν	λόγω	κανόνες	και	
κανονισμοί	πρέπει	να	είναι	συμβατοί	με	τις	διατάξεις	της	παρούσας	Συμφωνίας,	εκτός	από	
τις	διατάξεις	που	ισχύουν	ρητά	μόνο	για	τις	συνήθεις	εργασίες	της	Τράπεζας.	

4.	Ο	όρος	"πόροι	Ειδικών	Ταμείων"	αναφέρεται	στους	πόρους	κάθε	Ειδικού	Ταμείου	και	
περιλαμβάνει:	

(i)	κεφάλαια	αποδεκτά	από	την	Τράπεζα	για	ένταξη	σε	οποιοδήποτε	Ειδικό	Ταμείο	·	
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(ii)	τα	κεφάλαια	που	εισπράττονται	για	δάνεια	ή	εγγυήσεις	και	τα	έσοδα	από	τυχόν	
επενδύσεις	συμμετοχής	σε	μετοχικά	κεφάλαια	που	χρηματοδοτούνται	από	πόρους	
οποιουδήποτε	Ειδικού	Κεφαλαίου	τα	οποία,	σύμφωνα	με	τους	κανόνες	και	τους	
κανονισμούς	της	Τράπεζας	που	διέπουν	το	Ειδικό	Κεφάλαιο,	εισπράττονται	από	αυτό	το	
Ειδικό	Ταμείο	

(iii)	εισόδημα	που	προέρχεται	από	την	επένδυση	των	πόρων	του	Ειδικού	Ταμείου	·	και	

(iv)	κάθε	άλλος	πόρος	που	τίθεται	στη	διάθεση	οποιουδήποτε	Ειδικού	Ταμείου.	

Άρθρο	18	Κατανομή	και	Διανομή	του	Καθαρού	Εισοδήματος	

1.	Το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	καθορίζει	τουλάχιστον	ετησίως	ποιο	μέρος	του	καθαρού	
εισοδήματος	της	Τράπεζας	κατανέμεται,	μετά	την	πρόβλεψη	αποθεματικών,	στα	κέρδη	εις	
νέον	ή	σε	άλλους	σκοπούς	και	ποιο	μέρος,	αν	υπάρχει,	διανέμεται	στα	μέλη.	Οποιαδήποτε	
τέτοια	απόφαση	σχετικά	με	την	κατανομή	του	καθαρού	εισοδήματος	της	Τράπεζας	σε	
άλλους	σκοπούς	λαμβάνεται	με	ψηφοφορία	ενισχυμένης	πλειοψηφίας,	όπως	προβλέπεται	
στο	Άρθρο	28.	

2.	Η	κατανομή	που	αναφέρεται	στην	προηγούμενη	παράγραφο	πραγματοποιείται	κατ’	
αναλογία	προς	τον	αριθμό	των	μετοχών	που	κατέχει	κάθε	μέλος	και	οι	πληρωμές	
πραγματοποιούνται	με	τον	τρόπο	και	με	το	νόμισμα	που	καθορίζει	το	Συμβούλιο	των	
Διοικητών.	

Άρθρο	19	Νομίσματα	

1.	Τα	μέλη	δεν	επιβάλλουν	περιορισμούς	στα	νομίσματα,	συμπεριλαμβανομένης	της	
παραλαβής,	κατοχής,	χρήσης	ή	μεταφοράς	από	την	Τράπεζα	ή	από	οποιονδήποτε	αποδέκτη	
της	Τράπεζας,	για	πληρωμές	σε	οποιαδήποτε	χώρα.	

2.	Οσάκις	κρίνεται	αναγκαίο	βάσει	της	παρούσας	συμφωνίας	να	αποτιμηθεί	οποιοδήποτε	
νόμισμα	σε	σχέση	με	άλλο	νόμισμα	ή	να	καθοριστεί	εάν	ένα	νόμισμα	είναι	μετατρέψιμο,	η	
εκτίμηση	ή	ο	προσδιορισμός	γίνεται	από	την	Τράπεζα.	

Άρθρο	20	Μέθοδοι	εκπλήρωσης	υποχρεώσεων	της	Τράπεζας	

1.	Στις	συνήθεις	δραστηριότητες	της	Τράπεζας,	σε	περίπτωση	καθυστερούμενων	οφειλών	ή	
αδυναμίας	πληρωμής	δανείων	που	έχουν	πραγματοποιηθεί,	συμμετέχουν	ή	είναι	
εγγυημένες	από	την	Τράπεζα	και	σε	περιπτώσεις	ζημιών	από	επενδύσεις	σε	ίδια	κεφάλαια	
ή	άλλους	τύπους	χρηματοδότησης	σύμφωνα	με	το	εδάφιο	(β)	του	Άρθρου	11,	η	Τράπεζα	
λαμβάνει	τα	μέτρα	που	κρίνει	κατάλληλα.	Η	Τράπεζα	διατηρεί	κατάλληλες	προβλέψεις	
έναντι	ενδεχόμενων	ζημιών.	

2.	Οι	ζημιές	που	προκύπτουν	από	τις	συνήθεις	δραστηριότητες	της	Τράπεζας	χρεώνονται:	

i)	πρώτον,	στις	διατάξεις	που	αναφέρονται	στην	παράγραφο	1	ανωτέρω,	

(ii)	δεύτερον,	στο	καθαρό	εισόδημα,	

(iii)	τρίτον,	έναντι	αποθεματικών	και	κερδών	εις	νέον.	

iv)	τέταρτον,	έναντι	αδιανέμητου	εξοφληθέντος	μετοχικού	κεφαλαίου	·	και	
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(v)	τελευταίο,	έναντι	κατάλληλου	ποσού	του	μη	καλυφθέντος	καταβλητέου	μετοχικού	
κεφαλαίου,	το	οποίο	καταβάλλεται	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	της	παραγράφου	3	του	
Άρθρου	6.	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	V	

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	

Άρθρο	21	Δομή	

Η	Τράπεζα	διαθέτει	ένα	Συμβούλιο	Διοικητών,	ένα	Διοικητικό	Συμβούλιο,	έναν	Πρόεδρο,	
έναν	ή	περισσότερους	Αντιπροέδρους	και	άλλα	στελέχη		και	προσωπικό	που	κρίνεται	
απαραίτητο.	

Άρθρο	22	Συμβούλιο	των	Διοικητών:	Σύνθεση	

1.	Κάθε	μέλος	εκπροσωπείται	στο	Συμβούλιο	των	Διοικητών	και	διορίζει	έναν	Διοικητή	και	
έναν	Αναπληρωτή	Διοικητή.	Κάθε	Διοικητής	και	Αναπληρωτής	Διοικητής	υπηρετούν	προς	
όφελος	του	μέλους	που	τους	έχει	ορίσει.	Ο	Αναπληρωτής	Διοικητής	δεν	δύναται	να	
ψηφίσει	εκτός	αν	απουσιάζει	το	πλήρες	μέλος.	

2.	Σε	κάθε	ετήσια	συνεδρίασή	του,	το	Συμβούλιο	εκλέγει	έναν	από	τους	Διοικητές	ως	
Προεδρεύοντα	ο	οποίος	ασκεί	τα	καθήκοντά	του	μέχρι	την	εκλογή	του	επόμενου	
Προεδρεύοντος.	

3.	Οι	Διοικητές	και	οι	Αναπληρωτές	Διοικητές	εκτελούν	καθήκοντα	χωρίς	αποζημίωση	από	
την	Τράπεζα,	αλλά	η	Τράπεζα	δύναται	να	τους	καταβάλει	εύλογα	έξοδα	για	τη	συμμετοχή	
τους	σε	συνεδριάσεις.	

Άρθρο	23	Συμβούλιο	των	Διοικητών:	Εξουσίες	

1.	Όλες	οι	εξουσίες	της	Τράπεζας	ανατίθενται	στο	Συμβούλιο	των	Διοικητών.	

2.	Το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	δύναται	να	αναθέτει	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	όλες	ή	
μέρος	από	τις	εξουσίες	του,	εκτός	από	ακόλουθες	αρμοδιότητες	αρμοδιότητα:	

(i)	να	αποδεχθούν	νέα	μέλη	και	να	καθορίσουν	τους	όρους	αποδοχής	τους	·	

(ii)	να	αυξήσει	ή	να	μειώσει	το	εγκεκριμένο	μετοχικό	κεφάλαιο	της	Τράπεζας,	

(iii)	να	αναστείλει	την	ιδιότητα	ενός	μέλους.	

(iv)	να	αποφασίζει	επί	αιτήσεων		του	Διοικητικού	Συμβουλίου	σχετικά	με	την	ερμηνεία	ή	
την	εφαρμογή	της	παρούσας	Συμφωνίας.	

(v)	εκλέγει	τους	Διευθυντές	της	Τράπεζας	και	να	καθορίζει	τα	έξοδα	και	τυχόν	αποζημίωση	
που	πρέπει	να	καταβληθούν	για	τα	πλήρη	και	αναπληρωματικά	μέλη	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	6	του	Άρθρου	25,	

(vi)	εκλέγει	τον	Πρόεδρο,	αναστέλλει	ή	τον	απομακρύνει	από	το	αξίωμά	του	και	καθορίζει	
την	αποζημίωσή	του	και	άλλους	όρους	άσκησης	των	καθηκόντων	του	·	

(vii)	εγκρίνει,	αφού	εξετάσει	την	έκθεση	των	εσωτερικών	ελεγκτών,	τον	γενικό	ισολογισμό	
και	την	κατάσταση	κερδών	και	ζημιών	της	Τράπεζας,	
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viii)	καθορίζει	τα	αποθεματικά	και	την	κατανομή	και	διανομή	των	καθαρών	κερδών	της	
Τράπεζας	·	

ix)	να	τροποποιήσει	την	παρούσα	Συμφωνία	·	

(x)	να	αποφασίσει	να	τερματίσει	τις	δραστηριότητες	της	Τράπεζας	και	να	διανείμει	τα	
περιουσιακά	στοιχεία	της	·	

και	

(xi)	να	ασκεί	άλλες	εξουσίες	που	εκχωρούνται	ρητά	στο	Συμβούλιο	των	Διοικητών	δυνάμει	
της	παρούσας	συμφωνίας.	

3.	Το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	διατηρεί	την	πλήρη	εξουσία	να	ασκεί	αρμοδιότητα	σχετικά	
με	οποιοδήποτε	θέμα	ανατίθεται	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	βάσει	της	παραγράφου	2	του	
παρόντος	Άρθρου.	

Άρθρο	24	Συμβούλιο	των	Διοικητών:	Διαδικασία	

1.	Το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	συνέρχεται	σε	ετήσια	συνεδρίαση	και	σε	άλλες	συναντήσεις	
που	προβλέπονται	για		το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	ή	συγκαλούνται	από	το	Διοικητικό	
Συμβούλιο.	Οι	συνεδριάσεις	του	Συμβουλίου	των	Διοικητών	συγκαλούνται	από	το	
Διοικητικό	Συμβούλιο	κάθε	φορά	που	ζητείται	από	πέντε	(5)	μέλη	της	Τράπεζας.	

2.	Η	πλειοψηφία	των	Διοικητών	συνιστά	απαρτία	για	οποιαδήποτε	συνεδρίαση	του	
Συμβουλίου	των	Διοικητών,	υπό	την	προϋπόθεση	ότι	η	πλειοψηφία	αυτή	αντιπροσωπεύει	
τουλάχιστον	τα	δύο	τρίτα	της	συνολικής	ψήφου	των	μελών.	

3.	Το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	καθορίζει,	με	κανονισμό,	διαδικασίες	με	τις	οποίες	το	
Διοικητικό	Συμβούλιο	μπορεί	να	λάβει	τη	ψήφο	των	Διοικητών	για	συγκεκριμένο	ζήτημα	
χωρίς	συνάντηση	και	να	προβλέπει	ηλεκτρονικές	συνεδριάσεις	του	Συμβουλίου	των	
Διοικητών	σε	ειδικές	περιστάσεις.	

4.	Το	Συμβούλιο	Διοικητών	και	το	Διοικητικό	Συμβούλιο,	στο	βαθμό	που	αυτό	έχει	
εξουσιοδοτηθεί,	δύναται	να	ιδρύουν	θυγατρικές	οντότητες	και	να	θεσπίζουν	τους	κανόνες	
και	τους	κανονισμούς	που	κρίνονται		αναγκαίοι	ή	κατάλληλοι	για	τη	διεξαγωγή	των	
εργασιών	της	Τράπεζας.	

Άρθρο	25	Διοικητικό	Συμβούλιο:	Σύνθεση	

1.	Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	απαρτίζεται	από	δώδεκα	(12)	μέλη	που	δεν	είναι	μέλη	του	
Συμβουλίου	Διοικητών	και	εκ	των	οποίων:	

(i)	εννέα	(9)	εκλέγονται	από	τους	Διοικητές	που	εκπροσωπούν	τα	περιφερειακά	μέλη·	

και	

(ii)	τρεις	(3)	εκλέγονται	από	τους	Διοικητές	που	εκπροσωπούν	μη	περιφερειακά	μέλη.	

Τα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	είναι	άτομα	υψηλής	εξειδίκευσης	σε	οικονομικά	και	
χρηματοδοτικά	θέματα	και	εκλέγονται	σύμφωνα	με	το	Παράρτημα	Β.	Τα	μέλη	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου	εκπροσωπούν	τα	μέλη	των	οποίων	οι	Διοικητές	τους	έχουν	εκλέξει,	
καθώς	και	τα	μέλη	των	οποίων	οι	Διοικητές	τους	έχουν	αναθέσει	την		άσκηση	ψήφου.	
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2.	Το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	επανεξετάζει	κατά	καιρούς	το	μέγεθος	και	τη	σύνθεση	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου	και	δύναται	να	αυξάνει	ή	να	μειώνει	το	μέγεθος	ή	να	αναθεωρεί	
τη	σύνθεση,	όποτε	κρίνεται	απαραίτητο,,	με	ενισχυμένης	πλειοψηφία,	όπως	προβλέπεται	
στο	Άρθρο	28.	

3.	Κάθε	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	ορίζει	ένα	Αναπληρωματικό	μέλος	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου	με	πλήρη	εξουσία	να	ενεργεί	για	αυτό	όταν	δεν	είναι	παρών.	Το	
Συμβούλιο	των	Διοικητών	θεσπίζει	κανόνες	που	επιτρέπουν	σε	ένα	μέλος	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου	που	εκλέγεται	από	περισσότερους	από	έναν	καθορισμένο	αριθμό	μελών	να	
διορίσει	ένα	πρόσθετο	Αναπληρωματικό	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.	

4.	Τα	μέλη	και	τα	Αναπληρωματικά	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	είναι	υπήκοοι	των	
κρατών	μελών.	Δεν	δύνανται		δύο	ή	περισσότερα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	είτε	
κύρια	είτε	αναπληρωματικά	να	έχουν	την	ίδια	υπηκοότητα.	Τα	αναπληρωματικά	μέλη	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου	δύνανται	να	συμμετέχουν	στις	συνεδριάσεις	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου	αλλά	μπορούν	να	ψηφίζουν	μόνο	όταν	το	Αναπληρωματικό	μέλος	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου			ενεργεί	στη	θέση	του	μέλους	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.	

5.	Τα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	ασκούν	τα	καθήκοντά	τους	για	περίοδο		διάρκειας	
δύο	(2)	ετών	και	δύνανται	να	επανεκλεγούν.	

α)	Τα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	εξακολουθούν	να	ασκούν	τα	καθήκοντά	τους	
μέχρις	ότου	οι	διάδοχοί	τους	επιλεγούν	και	αναλάβουν	καθήκοντα.	

(β)	Εάν	η	θέση	ενός	μέλους	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	παραμείνει	κενή	περισσότερο	από	
εκατόν	ογδόντα	(180)	ημέρες	πριν	από	τη	λήξη	της	θητείας	του,	ο	διάδοχός	του	εκλέγεται	
σύμφωνα	με	το	Παράρτημα	Β,	για	το	υπόλοιπο	της	θητείας,	από	τους	Διοικητές	που	
εξέλεξαν	το	προηγούμενο	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.	Για	την	εκλογή	αυτή	
απαιτείται	η	πλειοψηφία	των	ψήφων	που	έχουν	καταθέσει	οι	εν	λόγω	Διοικητές.	Οι	
Διοικητές	που	εξέλεξαν	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	δύνανται	επίσης	να	επιλέξουν	
διάδοχο	εάν	η	θέση	ενός	μέλους	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	καταστεί	κενή	εκατόν	
ογδόντα	(180)	ή	λιγότερες	ημέρες	πριν	από	το	τέλος	της	θητείας	του.	

(γ)	Όσο	η	θέση	ενός	μέλους	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	παραμένει	κενή,	το	
Αναπληρωματικό	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	ασκεί	τις	εξουσίες	του	προηγούμενου	
μέλους	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	εκτός	από	το	διορισμό	Αναπληρωματικού	μέλους	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου.	

6.	Τα	μέλη	και	τα	αναπληρωματικά	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	υπηρετούν	χωρίς	
αποζημίωση	από	την	Τράπεζα,	εκτός	αν	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	αποφασίσει	
διαφορετικά,	αλλά	η	Τράπεζα	μπορεί	να	τους	καταβάλει	εύλογα	έξοδα	σχετικά	με	τη	
συμμετοχή	τους	στις	συνεδριάσεις.	

Άρθρο	26	Διοικητικό	Συμβούλιο:	Εξουσίες	

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	είναι	υπεύθυνο	για	την	καθοδήγηση	των	γενικών	δραστηριοτήτων	
της	Τράπεζας	και	για	το	σκοπό	αυτό,	πέραν	των	εξουσιών	που	του	έχουν	ανατεθεί	ρητά	με	
την	παρούσα	Συμφωνία,	ασκεί	όλες	τις	εξουσίες	που	του	έχουν	ανατεθεί	από	το	Συμβούλιο	
των	Διοικητών,	και	ειδικότερα:	

i)	προετοιμάζει	τις	εργασίες	του	Συμβουλίου	των	Διοικητών	·	
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(ii)	χαράσσει	τις	πολιτικές	της	Τράπεζας	και	με	πλειοψηφία	που	αντιπροσωπεύει	
τουλάχιστον	τα	τρία	τέταρτα	του	συνόλου	των	ψήφων	των	μελών,	λαμβάνει	αποφάσεις	για	
βασικές	λειτουργικές	και	χρηματοοικονομικές	πολιτικές	και	για	την	ανάθεση	αρμοδιοτήτων	
στον	Πρόεδρο,	σύμφωνα	με	τις	πολιτικές	της	Τράπεζας.	

	(iii)	λαμβάνει	αποφάσεις	σχετικά	με	τις	δραστηριότητες	της	Τράπεζας	βάσει	της	
παραγράφου	2	του	Άρθρου	11	και,	με	πλειοψηφία	που	αντιπροσωπεύει	τουλάχιστον	τα	
τρία	τέταρτα	της	συνολικής	ψήφου	των	μελών,	αποφασίζει	για	την	ανάθεση	της	εξουσίας	
αυτής	στον	Πρόεδρο	·	

iv)	εποπτεύει	τη	διαχείριση	και	τη	λειτουργία	της	Τράπεζας	σε	τακτική	βάση	και	
εγκαθιδρύει	μηχανισμό	εποπτείας	για	τον	σκοπό	αυτό,	σύμφωνα	με	τις	αρχές	της	
διαφάνειας,	της	χρηστής	διαχείρισης	προσωπικών	δεδομένων,	της	ανεξαρτησίας	και	της	
λογοδοσίας	·	

(v)	εγκρίνει	τη	στρατηγική,	το	ετήσιο	σχέδιο	και	τον	προϋπολογισμό	της	Τράπεζας,	

vi)	διορίζει	τις	επιτροπές	που	κρίνει	απαραίτητες	·	και	

vii)	υποβάλει	τους	ελεγμένους	λογαριασμούς	για	κάθε	οικονομικό	έτος	προς	έγκριση	από	
το	Συμβούλιο	των	Διοικητών.	

Άρθρο	27	Διοικητικό	Συμβούλιο:	Διαδικασία	

1.	Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	συνεδριάζει	όσο	συχνά	απαιτούν	οι	εργασίες	της	Τράπεζας,	
περιοδικά	καθ	'όλη	τη	διάρκεια	του	έτους.	Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	λειτουργεί	με	τη		
μορφή	των	μη	μόνιμων	μελών	εκτός	αν	άλλως	αποφασιστεί	από	το	Συμβούλιο	των	
Διοικητών	με	ψηφοφορία	ενισχυμένης	πλειοψηφίας	όπως	προβλέπεται	στο	Άρθρο	28.	Οι	
συνεδριάσεις	μπορούν	να	συγκαλούνται	από	τον	Πρόεδρο	ή	οποτεδήποτε	το	ζητήσουν	τρία	
(3)	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.	

2.	Η	πλειοψηφία	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	συνιστά	απαρτία	για	οποιαδήποτε	
συνεδρίαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	εφόσον	η	πλειοψηφία	αυτή	αντιπροσωπεύει	
τουλάχιστον	τα	δύο	τρίτα	της	συνολικής	ψήφου	των	μελών.	

3.	Το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	δύναται	να	εκδίδει	κανονισμούς	βάσει	των	οποίων	το	
μέλος,	αν	δεν	υπάρχει	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	υπηκοότητάς		του,	μπορεί	να	
στείλει	έναν	εκπρόσωπο	για	να	παρίσταται	χωρίς	δικαίωμα	ψήφου	σε	οποιαδήποτε	
συνεδρίαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	όταν	ένα	ζήτημα	αφορά	ιδιαίτερα	το	εν	λόγω	
μέλος	υπό	εξέταση.	

4.	Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	θεσπίζει	διαδικασίες	με	τις	οποίες	το	Συμβούλιο	μπορεί	να	
διεξάγει	ηλεκτρονική	συνεδρίαση	ή	να	ψηφίζει	επί	ενός	θέματος	χωρίς	να	συνέλθει	σε	
συνάντηση.	

Άρθρο	28	Ψηφοφορία	

1.	Η	συνολική	ισχύς	ψήφου	κάθε	μέλους	αποτελείται	από	το	άθροισμα	των	βασικών	
ψήφων,	των	ψήφων	των	μετοχών	και,	στην	περίπτωση	ιδρυτικού	μέλους,	τις	ψήφους	των	
ιδρυτικών	μελών.	

(i)	Οι	βασικές	ψήφοι	κάθε	μέλους	είναι	ο	αριθμός	των	ψήφων	που	προκύπτει	από	την	
ισότιμη	κατανομή	μεταξύ	των	μελών,	του	δώδεκα	(12)%	του	συνολικού	ποσού	των	βασικών	
ψήφων,	των	ψήφων	των	μετοχών	και	των	ψήφων	όλων	των	ιδρυτικών	μελών.	

124



(ii)	Ο	αριθμός	των	ψήφων	κάθε	μέλους	είναι	ίσος	με	τον	αριθμό	των	μετοχών	του	
κεφαλαίου	της	Τράπεζας	που	κατέχει	το	μέλος	αυτό.	

(iii)	Κάθε	ιδρυτικό	μέλος	διαθέτει	εξακόσιους	(600)	ψήφους	των	ιδρυτικών	μελών.	

Σε	περίπτωση	που	ένα	μέλος	δεν	καταβάλει	οποιοδήποτε	μέρος	του	οφειλόμενου	ποσού	
για	τις	υποχρεώσεις	του	σε	σχέση	με	τις	εξοφληθείσες	μετοχές	σύμφωνα	με	το	Άρθρο	6,	ο	
αριθμός	των	ψήφων	που	θα	ασκηθεί	από	το	μέλος,	για	όσο	χρονικό	διάστημα	διαρκεί	η	
ανωτέρω	κατάσταση,	θα	μειωθεί	αναλογικά,	κατά	το	ποσοστό	που	το	οφειλόμενο	και	μη	
καταβληθέν	ποσό	αντιπροσωπεύει	τη	συνολική	ονομαστική	αξία	των	εξοφληθεισών	
μετοχών	τις	οποίες	έχει	εγγράψει	το	εν	λόγω	μέλος.	

2.	Κατά	την	ψηφοφορία	στο	Συμβούλιο	των	Διοικητών,	κάθε	Διοικητής	έχει	το	δικαίωμα	να	
κάνει	χρήση	των	ψήφων	του	μέλους	που	εκπροσωπεί.	

(i)	Εκτός	αν	άλλως	ρητώς	προβλέπεται	στην	παρούσα	Συμφωνία,	όλα	τα	θέματα	ενώπιον	
του	Συμβουλίου	των	Διοικητών	αποφασίζονται	με	την	πλειοψηφία	των	ψηφισάντων.	

(ii)	Η	ψηφοφορία	ενισχυμένης	πλειοψηφίας	του	Συμβουλίου	των	Διοικητών	απαιτεί	την	
καταφατική	ψήφο	των	δύο	τρίτων	του	συνολικού	αριθμού	των	Διοικητών,	που	
αντιπροσωπεύουν	τουλάχιστον	τα	τρία	τέταρτα	της	συνολικής	ψήφου	των	μελών.	

(iii)	Η	ψηφοφορία	της	ειδικής	πλειοψηφίας	του	Συμβουλίου	των	Διοικητών	απαιτεί	την	
καταφατική	ψήφο	της	πλειοψηφίας	του	συνολικού	αριθμού	των	Διοικητών,	ο	οποίος	
αντιπροσωπεύει	τουλάχιστον	την	πλειοψηφία	της	συνολικής	ψήφου	των	μελών.	

3.	Κατά	την	ψηφοφορία	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο,	κάθε	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	
δικαιούται	να	κάνει	χρήση	του	αριθμού	των	ψήφων	που	αντιστοιχούν	στους	Διοικητές	που	
τον	έχουν	ορίσει	καθώς	και	εκείνων	που	αντιστοιχούν	σε	Διοικητές	που	τους	έχουν	
εκχωρήσει	τις	ψήφους	του	σύμφωνα	με	το	Παράρτημα	Β.	

(i)	Ένας	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου		που	έχει	δικαίωμα	ψήφου	περισσότερων	από	
ένα	μελών	δύναται	να	ψηφίσει	ξεχωριστά	για	τα	μέλη	αυτά.	

(ii)	Εκτός	αν	ρητά	προβλέπεται	διαφορετικά	στην	παρούσα	Συμφωνία,	όλα	τα	θέματα	που	
έχουν	υποβληθεί	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	αποφασίζονται	με	την	πλειοψηφία	των	
ψηφισάντων.	

Άρθρο	29	Ο	Πρόεδρος	

1.	Το	Συμβούλιο	των	Διοικητών,	με	ανοιχτή,	διαφανή	και	αξιοκρατική	διαδικασία,	εκλέγει	
πρόεδρο	της	Τράπεζας	με	ψηφοφορία	ενισχυμένης	πλειοψηφίας,	όπως	προβλέπεται	στο	
Άρθρο	28.	Είναι	υπήκοος	περιφερειακής	χώρας	μέλους.	Ο	Πρόεδρος,	ενώ	ασκεί	τα	
καθήκοντά	του,	δεν	είναι	Διοικητής	ή	μέλος	ή	αναπληρωματικό	μέλος	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου.	

2.	Η	θητεία	του	Προέδρου	είναι	πέντε	(5)	έτη.	Μπορεί	να	επανεκλεγεί	μία	φορά.	Ο	
Πρόεδρος	μπορεί	να	τεθεί	σε	αργία	ή	να	παύσει	να	ασκεί	τα	καθήκοντά	του	όταν	το	
Συμβούλιο	των	Διοικητών	αποφασίσει	με	ψηφοφορία	ενισχυμένης	πλειοψηφίας,	όπως	
προβλέπεται	στο	Άρθρο	28.	

α)	Εάν	η	θέση	του	Προέδρου	για	οποιονδήποτε	λόγο	καταστεί	κενή	κατά	τη	διάρκεια	της	
θητείας	του,	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	διορίζει	προσωρινό	Πρόεδρο	για	κάποιο	χρονικό	
διάστημα	ή	εκλέγει	νέο	Πρόεδρο,	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	1	του	παρόντος	Άρθρου.	
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3.	Ο	Πρόεδρος	θα	προεδρεύει	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	αλλά	δεν	θα	έχει	δικαίωμα	
ψήφου,	εκτός	από	ψήφο		αποφασιστικής	σημασίας	σε	περίπτωση	ισότιμου	αποτελέσματος	
ψηφοφορίας.	Δύναται	να	συμμετέχει	στις	συνεδριάσεις	του	Συμβουλίου	των	Διοικητών,	
χωρίς	όμως	να	ψηφίζει.	

4.	Ο	Πρόεδρος	είναι	ο	νόμιμος	εκπρόσωπος	της	Τράπεζας.	Είναι	επικεφαλής	του	
προσωπικού	της	Τράπεζας	και	διεξάγει,	υπό	την	καθοδήγηση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	
τις	τρέχουσες	εργασίες	της	Τράπεζας.	

Άρθρο	30	Στελέχη	και	Προσωπικό	της	Τράπεζας	

1.	Ένας	ή	περισσότεροι	Αντιπρόεδροι	διορίζονται	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	κατόπιν	
συστάσεως	του	Προέδρου,	με	βάση	μια	ανοικτή,	διαφανή	και	αξιοκρατική	διαδικασία.	Ο	
Αντιπρόεδρος	ασκεί	καθήκοντα	για	την	εν	λόγω	θητεία,	ασκεί	την	εξουσία	και	εκτελεί	τα	
καθήκοντα	αυτά	στη	διοίκηση	της	Τράπεζας,	όπως	καθορίζεται	από	το	Διοικητικό	
Συμβούλιο.	Σε	περίπτωση	απουσίας	ή	ανικανότητας	του	Προέδρου,	ένας	Αντιπρόεδρος	
ασκεί	την	εξουσία	και	εκτελεί	τα	καθήκοντα	του	Προέδρου.	

2.	Ο	Πρόεδρος	είναι	αρμόδιος	για	την	οργάνωση,	το	διορισμό	και	την	απόλυση	των	
υπαλλήλων	και	του	προσωπικού	σύμφωνα	με	τους	κανονισμούς	που	υιοθετεί	το	Διοικητικό	
Συμβούλιο,	εξαιρουμένων	των	Αντιπροέδρων,	στο	βαθμό	που	προβλέπεται	στην	
παράγραφο	1	ανωτέρω.	

3.	Κατά	τον	διορισμό	των	στελεχών	και	του	προσωπικού	και	την	υποβολή	προτάσεων	για	
τους	Αντιπροέδρους,	ο	Πρόεδρος,	με	την	πρωταρχική	σημασία	της	διασφάλισης	των	
υψηλότερων	προτύπων	αποδοτικότητας	και	τεχνικών	ικανοτήτων,	λαμβάνει	δεόντως	
υπόψη	την	πρόσληψη	προσωπικού	σε	όσο	το	δυνατόν	ευρύτερη	περιφερειακή	γεωγραφική	
βάση	.	

Άρθρο	31	Ο	διεθνής	χαρακτήρας	της	Τράπεζας	

1.	Η	Τράπεζα	δεν	αποδέχεται	Ειδικά	Ταμεία,	δάνεια	ή	συνδρομές	που	μπορεί	με	
οποιονδήποτε	τρόπο	να	θίξουν		περιορίσουν,	εκτρέψουν	ή	άλλως	τροποποιήσουν	το	σκοπό	
ή	τις	λειτουργίες	της.	

2.	Η	Τράπεζα,	ο	Πρόεδρός	της,	τα	στελέχη	και	το	προσωπικό	της	δεν	παρεμβαίνουν	στις	
πολιτικές	υποθέσεις	οποιουδήποτε	μέλους,	ούτε	επηρεάζονται	στις	αποφάσεις	τους	από	
τον	πολιτικό	χαρακτήρα		του	συγκεκριμένου	μέλους.	Μόνο	οι	οικονομικές	εκτιμήσεις	
πρέπει	να	είναι	σχετικές	με	τις	αποφάσεις	τους.	Οι	εκτιμήσεις	αυτές	πρέπει	να	σταθμίζονται	
αμερόληπτα	προκειμένου	να	επιτευχθεί	και	να	πραγματοποιηθεί	ο	σκοπός	και	οι	
λειτουργίες	της	Τράπεζας.	

3.	Ο	Πρόεδρος,	τα	στελέχη	και	το	προσωπικό	της	Τράπεζας,	κατά	την	εκτέλεση	των	
καθηκόντων	τους,	οφείλουν	αποκλειστικά	πίστη	στην	Τράπεζα	και	σε	καμία	άλλη	αρχή.	
Κάθε	μέλος	της	Τράπεζας	σέβεται	τον	διεθνή	χαρακτήρα	του	καθήκοντος	αυτού	και	
αποφεύγει	κάθε	προσπάθεια	να	επηρεάσει	οποιοδήποτε	από	αυτά	κατά	την	εκτέλεση	των	
καθηκόντων	τουs.	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	VI	

ΓΕΝΙΚΕΣ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	

Άρθρο	32	Γραφεία	της	Τράπεζας	
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1.	Το	κύριο	γραφείο	της	Τράπεζας	εδρεύει	στο	Πεκίνο	της	Λαϊκής	Δημοκρατίας	της	Κίνας.	

2.	Η	Τράπεζα	δύναται	να	ιδρύει	υπηρεσίες	ή	γραφεία	οπουδήποτε	αλλού.	

Άρθρο	33	Κανάλι	επικοινωνίας·	Θεματοφύλακες	

1.	Κάθε	μέλος	ορίζει	μια	κατάλληλη	επίσημη	αρχή	με	την	οποία	δύναται	να	επικοινωνήσει	η	
Τράπεζα	σε	σχέση	με	οποιοδήποτε	θέμα	που	απορρέει	από	την	παρούσα	Συμφωνία.	

2.	Κάθε	μέλος	ορίζει	την	κεντρική	του	τράπεζα	ή	άλλο	θεσμικό	όργανο	που	μπορεί	να	
συμφωνηθεί	με	την	Τράπεζα	ως	θεματοφύλακας	στον	οποίο	η	Τράπεζα	μπορεί	να	διατηρεί	
τα	νομίσματα	του	μέλους	αυτού,	καθώς	και	άλλα	περιουσιακά	στοιχεία	της.	

3.	Η	Τράπεζα	μπορεί	να	εναποθέτει	τα	περιουσιακά	της	στοιχεία	σε	θεματοφύλακες	όπως	
καθορίζει	το	Διοικητικό	Συμβούλιο.	

Άρθρο	34	Εκθέσεις	και	Ενημέρωση	

1.	Η	γλώσσα	εργασίας	της	Τράπεζας	είναι	η	αγγλική	και	η	Τράπεζα	βασίζεται	στο	αγγλικό	
κείμενο	της	παρούσας	συμφωνίας	για	όλες	τις	αποφάσεις	και	ερμηνείες	σύμφωνα	με	το	
Άρθρο	54.	

2.	Τα	μέλη	παρέχουν	στην	Τράπεζα	τις	πληροφορίες	που	εύλογα	μπορεί	να	ζητήσει	από	
αυτά	για	να	διευκολύνουν	την	εκτέλεση	των	καθηκόντων	της.	

3.	Η	Τράπεζα	διαβιβάζει	στα	μέλη	της	ετήσια	έκθεση	που	περιέχει	ελεγμένη	κατάσταση	των	
λογαριασμών	της	και	δημοσιεύει	την	εν	λόγω	έκθεση.	Επίσης,	διαβιβάζει	ανά	τρίμηνο	στα	
μέλη	της	συνοπτική	κατάσταση	της	οικονομικής	κατάστασής	τους	και	δελτίο	
αποτελεσμάτων	χρήσεως	που	παρουσιάζει	τα	αποτελέσματα	των	εργασιών	της.	

4.	Η	Τράπεζα	θεσπίζει	πολιτική	σχετικά	με	την	δημοσίευση	πληροφοριών,	προκειμένου	να	
προωθήσει	τη	διαφάνεια	στις	δραστηριότητές	της.	Η	Τράπεζα	δύναται	να	δημοσιεύει	τις	
εκθέσεις	που	κρίνει	επιθυμητές	κατά	την	εκτέλεση	του	σκοπού	και	των	λειτουργιών	της.	

Άρθρο	35	Συνεργασία	με	Μέλη	και	Διεθνείς	Οργανισμούς	

1.	Η	Τράπεζα	συνεργάζεται	στενά	με	όλα	τα	μέλη	της	και,	κατά	τον	τρόπο	που	κρίνει	
σκόπιμο	σύμφωνα	με	τους	όρους	της	παρούσας	Συμφωνίας,	με	άλλους	διεθνείς	
χρηματοπιστωτικούς	οργανισμούς	και	διεθνείς	οργανισμούς	που	ασχολούνται	με	την	
οικονομική	ανάπτυξη	της	περιφέρειας	ή	τους	επιχειρησιακούς	τομείς	της	Τράπεζας.	

2.	Η	Τράπεζα	δύναται	να	συνάπτει	συμφωνίες	με	τέτοιους	οργανισμούς	για	σκοπούς	
συμβατούς	με	την	παρούσα	Συμφωνία,	με	την	έγκριση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.	

Άρθρο	36	Αναφορές	

1.	Οι	αναφορές	στην	παρούσα	Συμφωνία	σε	Άρθρα	ή	Παραρτήματα	αφορούν	σε	Άρθρα	και	
Παραρτήματα	της	παρούσας	Συμφωνίας,	εκτός	αν	ορίζεται	διαφορετικά.	

2.	Οι	αναφορές	σε	αυτή	τη	Συμφωνία	σε	ένα	συγκεκριμένο	γένος	εφαρμόζονται	εξίσου	σε	
οποιοδήποτε	γένος.	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	VII	

ΑΝΑΚΛΗΣΗ	ΚΑΙ	ΑΝΑΣΤΟΛΗ	ΤΩΝ	ΜΕΛΩΝ	
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Άρθρο	37	Ανάκληση	της	ιδιότητας	του	μέλους	

1.	Κάθε	μέλος	δύναται	να	αποχωρήσει	από	την	Τράπεζα	ανά	πάσα	στιγμή	με	γραπτή	
ειδοποίηση	προς	την	Τράπεζα,	στο	κύριο	γραφείο		της.	

2.	Η	αποχώρηση	ενός	μέλους	τίθεται	σε	ισχύ	και	η	ιδιότητα	του	μέλους	παύει	στην	
ημερομηνία	που	καθορίζεται	στην	ειδοποίησή	του	αλλά	σε	καμία	περίπτωση	λιγότερο	από	
έξι	(6)	μήνες	από	την	ημερομηνία	παραλαβής	της	ειδοποίησης	από	την	Τράπεζα.	Ωστόσο,	
οποιαδήποτε	στιγμή	πριν	η	αποχώρηση	τεθεί	τελικά	σε	ισχύ,	το	μέλος	δύναται	να	
ειδοποιήσει	εγγράφως	την	Τράπεζα	για	την	ακύρωση	της	ανακοίνωσης	πρόθεσης	
απόσυρσης.	

3.	Το	μέλος	που	αποσύρεται	παραμένει	υπεύθυνο	για	όλες	τις	άμεσες	και	ενδεχόμενες	
υποχρεώσεις	στην	Τράπεζα	που	ίσχυαν	κατά	την	ημερομηνία	επίδοσης	της	ειδοποίησης	
αποχώρησης.	Εάν	η	αποχώρηση	τεθεί		τελικά	σε	ισχύ,	το	μέλος	δεν	αναλαμβάνει	καμία	
ευθύνη	για	υποχρεώσεις	που	απορρέουν	από	τις	πράξεις	της	Τράπεζας	που	
πραγματοποιήθηκαν	μετά	την	ημερομηνία	λήψης	της	ειδοποίησης	αποχώρησης	από	την	
Τράπεζα.	

Άρθρο	38	Αναστολή	της	ιδιότητας	του	μέλους	

1.	Εάν	ένα	μέλος	αποτύχει	να	εκπληρώσει	οποιεσδήποτε	από	τις	υποχρεώσεις	του	έναντι	
της	Τράπεζας,	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	δύναται	να	αναστείλει	την	ιδιότητα	του	μέλους	
με	ψηφοφορία	ενισχυμένης	πλειοψηφίας,	όπως	προβλέπεται	στο	Άρθρο	28.	

2.	Το	μέλος	που	η	ιδιότητα	του	αναστέλλεται,	παύει	αυτόματα	να	είναι	μέλος	ένα	(1)	έτος	
από	την	ημερομηνία	της	αναστολής	του,	εκτός	εάν	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	
αποφασίσει	με	ψηφοφορία	ενισχυμένης	πλειοψηφίας,	όπως	προβλέπεται	στο	Άρθρο	28,	
για	την	αποκατάσταση	του	δικαιώματος	της	ιδιότητας	του	μέλους.	

3.	Κατά	την	αναστολή,	ένα	μέλος	δεν	δικαιούται	να	ασκήσει	δικαιώματα	δυνάμει	της	
παρούσας	Συμφωνίας,	εκτός	από	το	δικαίωμα		αποχώρησης,	αλλά	εξακολουθεί	να	
υπόκειται	σε	όλες	τις	υποχρεώσεις	του.	

Άρθρο	39	Εκκαθάριση	Λογαριασμών	

1.	Μετά	την	ημερομηνία	κατά	την	οποία	μια	χώρα	παύει	να	είναι	μέλος,	εξακολουθεί	να	
ευθύνεται	για	τις	άμεσες	υποχρεώσεις	της	έναντι	της	Τράπεζας	και	για	τις	ενδεχόμενες	
υποχρεώσεις	της	προς	την	Τράπεζα,	για	οποιοδήποτε	τμήμα	των	δανείων,	εγγυήσεων,	
επενδύσεων	σε	μετοχές	ή	άλλων	μορφών	της	χρηματοδότησης	βάσει	του	Άρθρου	11	
παράγραφος	2	εδάφιο	vi)	(εφεξής	"άλλη	χρηματοδότηση")	που	έχει	συναφθεί	πριν	από	τη	
λήξη	της	ιδιότητας	του	μέλους,	αλλά	δεν	αναλαμβάνει	υποχρεώσεις	σχετικά	με	δάνεια,	
εγγυήσεις,	επενδύσεις	σε	μετοχές	ή	άλλη	χρηματοδότηση	που	θα	αναληφθούν	στη	
συνέχεια	από	την	Τράπεζα	ούτε	συμμετέχει	στα	έσοδα	ή	στα	έξοδα	της	Τράπεζας.	

2.	Κατά	την	ημερομηνία	που	μια	χώρα	παύει	να	είναι	μέλος,	η	Τράπεζα	θα	φροντίσει	για	
την	επαναγορά	των	μετοχών	της	χώρας	αυτής	από	την	Τράπεζα	ως	μέρος	της	εκκαθάρισης	
των	λογαριασμών	της	χώρας	αυτής	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	των	παραγράφων	3	και	4	του	
παρόντος	Άρθρου.	Για	το	σκοπό	αυτό,	η	τιμή	επαναγοράς	των	μετοχών	είναι	η	αξία	που	
εμφανίζεται	στους	ισολογισμούς	της	Τράπεζας	κατά	την	ημερομηνία	που	η	χώρα	παύει	να	
είναι	μέλος.	
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3.	Η	πληρωμή	για	τις	μετοχές	που	επαναγοράστηκαν	από	την	Τράπεζα	δυνάμει	του	
παρόντος	άρθρου	διέπεται	από	τους	ακόλουθους	όρους:	

(i)	Κάθε	οφειλόμενο	στην	εν	λόγω	χώρα	ποσό	για	τις	μετοχές	της,	θα	παρακρατείται	για	όσο	
η	χώρα	αυτή,	η	κεντρική	της	τράπεζα	ή	οποιοσδήποτε	από	τους	οργανισμούς,	τα	όργανα	ή	
οι	πολιτικές	υποδιαιρέσεις	της	παραμένουν	υπόχρεοι	ως	δανειολήπτης,	εγγυητής	ή	άλλο	
συμβαλλόμενο	μέρος	σε	σχέση	με	τα	ίδια	κεφάλαια	επενδύσεων	ή	άλλης	χρηματοδότησης,	
και	το	ποσό	αυτό	μπορεί,	κατ	'επιλογή	της	Τράπεζας,	να	διατεθεί	για	οποιαδήποτε	τέτοια	
υποχρέωση	κατά	τη	λήξη	της.	Κανένα	ποσό	δεν	παρακρατείται	λόγω	της	ενδεχόμενης	
υποχρέωσης	της	χώρας	για	μελλοντικές	καταβολές	για	την	εγγραφή	σε	μετοχές	σύμφωνα	
με	την	παράγραφο	3	του	Άρθρου	6.	Σε	κάθε	περίπτωση,	κανένα	ποσό	που	οφείλεται	σε	ένα	
μέλος	για	τις	μετοχές	του	δεν	καταβάλλεται	μέχρι	έξι	(6)	μήνες	μετά	την	ημερομηνία	κατά	
την	οποία	η	χώρα	παύει	να	είναι	μέλος.	

(ii)	Οι	πληρωμές	για	μετοχές	μπορούν	να	γίνονται	από	καιρό	σε	καιρό	μετά	την	παράδοση	
των	αντίστοιχων	μετοχών	από	τη	συγκεκριμένη	χώρα,	στο	βαθμό	που	το	οφειλόμενο	ποσό	
ως	τιμή	επαναγοράς	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	2	του	παρόντος	Άρθρου	υπερβαίνει	το	
συνολικό	ποσό	των	υποχρεώσεων,	των	δανείων,	των	εγγυήσεων,	των	συμμετοχικών	τίτλων	
και	άλλων	χρηματοδοτήσεων	που	αναφέρονται	στην	υποπαράγραφο	(i)	της	παρούσας	
παραγράφου,	έως	ότου	το	πρώην	μέλος	λάβει	την	πλήρη	τιμή	επαναγοράς.	

(iii)	Οι	πληρωμές	πραγματοποιούνται	σε	νομίσματα,	που	καθορίζει	η	Τράπεζα,	
λαμβάνοντας	υπόψη	την	οικονομική	της	θέση.	

(iv)	Σε	περίπτωση	που	η	Τράπεζα	καταγράψει	ζημίες	σε	δάνεια,	εγγυήσεις,	επενδύσεις	σε	
μετοχές	ή	άλλες	χρηματοδοτήσεις	που	ήταν	εκκρεμείς	κατά	την	ημερομηνία	κατά	την	οποία	
μια	χώρα	έπαυσε	να	είναι	μέλος	και	το	ποσό	των	ζημιών	αυτών	υπερβαίνει	το	ποσό	του	
αποθεματικού	κατά	την	ημερομηνία	αυτή,	η	ενδιαφερόμενη	χώρα	επιστρέφει,	κατόπιν	
αιτήματος,	το	ποσό	με	το	οποίο	θα	μειωνόταν	η	τιμή	επαναγοράς	των	μετοχών	της	εάν	οι	
ζημίες	είχαν	ληφθεί	υπόψη	κατά	τον	καθορισμό	της	τιμής	επαναγοράς.	Επιπλέον,	το	πρώην	
μέλος	παραμένει	υπεύθυνο	για	μη	εξοφληθείσες	συνδρομές	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	3	
του	Άρθρου	6,	στο	βαθμό	που	θα	ήταν	υποχρεωμένο	να	ανταποκριθεί	αν	είχε	σημειωθεί	η	
απομείωση	της	αξίας	του	κεφαλαίου	και	η	πρόσκληση	καταβολής	έγινε	κατά	την	
ημερομηνία	προσδιορισμού	της	τιμής	επαναγοράς	των	μετοχών	της.	

4.	Εάν	η	Τράπεζα	παύσει	τις	δραστηριότητές	της	σύμφωνα	με	το	Άρθρο	41	εντός	έξι	(6)	
μηνών	από	την	ημερομηνία	κατά	την	οποία	μια	χώρα	παύει	να	είναι	μέλος,	όλα	τα	
δικαιώματα	της	συγκεκριμένης	χώρας	καθορίζονται	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	των	Άρθρων	
41	έως	43	Η	χώρα	αυτή	θεωρείται	ότι	εξακολουθεί	να	είναι	μέλος	για	τους	σκοπούς	των	
Άρθρων	αυτών,	αλλά	δεν	θα	έχει	δικαίωμα	ψήφου.	

	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	VIII	

ΑΝΑΣΤΟΛΗ	ΚΑΙ	ΛΗΞΗ	ΤΩΝ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	ΤΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΑΣ	

Άρθρο	40	Προσωρινή	αναστολή	των	Δραστηριοτήτων	

Σε	περίπτωση	έκτακτης	ανάγκης,	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	δύναται	να	αναστείλει	
προσωρινά	τις	δραστηριότητες	όσον	αφορά	νέα	δάνεια,	εγγυήσεις,	επενδύσεις	σε	μετοχές	
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και	άλλες	μορφές	χρηματοδότησης	βάσει	του	Άρθρου	11,	υπό-παράγραφος	2,	εδάφιο	(vi),	
εν	αναμονή	περαιτέρω	εξέτασης	και	ανάληψης	δράσης	από	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών.	

Άρθρο	41	Λήξη	των	Δραστηριοτήτων	

1.	Η	Τράπεζα	δύναται	να	τερματίσει	τις	δραστηριότητές	της	με	απόφαση	του	Συμβουλίου	
των	Διοικητών	που	εγκρίνεται	με	ψηφοφορία	ενισχυμένης	πλειοψηφίας,	όπως	
προβλέπεται	στο	Άρθρο	28.	

2.	Μετά	την	καταγγελία	αυτή,	η	Τράπεζα	παύει	αμέσως	όλες	τις	δραστηριότητες,	εκτός	
εκείνων	που	αφορούν	την	τακτική	πραγματοποίηση,	διατήρηση	και	διατήρηση	των	
περιουσιακών	της	στοιχείων	και	την	τακτοποίηση	των	υποχρεώσεών	της.	

Άρθρο	42	Ευθύνη	των	Μελών	και	Πληρωμές	Απαιτήσεων	

1.	Σε	περίπτωση	τερματισμού	της	λειτουργίας	της	Τράπεζας,	η	ευθύνη	όλων	των	μελών	για	
καταβλητέες	συνδρομές	στο	κεφάλαιο	της	Τράπεζας	και	σε	σχέση	με	την	απόσβεση	των	
νομισμάτων	τους	θα	συνεχιστεί	μέχρις	ότου	όλες	οι	απαιτήσεις	των	πιστωτών,	
συμπεριλαμβανομένων	όλων	των	ενδεχόμενων	απαιτήσεων,	να	έχουν	εκκαθαριστεί.	

2.	Όλοι	οι	πιστωτές	που	έχουν	άμεσες	απαιτήσεις	αυτές	καταβάλλονται	καταρχάς	από	τα	
περιουσιακά	στοιχεία	της	Τράπεζας	και	στη	συνέχεια	από	πληρωμές	προς	την	Τράπεζα	ή	
απλήρωτες	ή	καταβλητέες	συνδρομές.	Πριν	από	την	καταβολή	των	πληρωμών	σε	πιστωτές	
που	έχουν	άμεσες	απαιτήσεις,	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	θα	προβεί,	κατά	την	κρίση	του,	στις	
αναγκαίες	ρυθμίσεις	για	να	εξασφαλίσει	την	κατ'	αναλογία	κατανομή	των	κατόχων	άμεσων	
και	ενδεχόμενων	απαιτήσεων.	

Άρθρο	43	Διανομή	περιουσιακών	στοιχείων	

1.	Καμία	διανομή	περιουσιακών	στοιχείων	δεν	γίνεται	στα	μέλη	λόγω	των	εγγραφών	τους	
στο	μετοχικό	κεφάλαιο	της	Τράπεζας	μέχρι:	

(i)	όλες	οι	υποχρεώσεις	προς	τους	πιστωτές	έχουν	εκκαθαριστεί	ή	προβλεφθεί	·	και	

(ii)	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	αποφασίσει,	με	ψηφοφορία	ενισχυμένης	πλειοψηφίας,	
όπως	προβλέπεται	στο	Άρθρο	28,	να	προβεί	σε	τέτοια	διανομή.	

2.	Οποιαδήποτε	διανομή	των	στοιχείων	ενεργητικού	της	Τράπεζας	στα	μέλη	θα	είναι	
ανάλογη	προς	το	μέρος	του	μετοχικού	κεφαλαίου	που	κατέχει	κάθε	μέλος	και	θα	
πραγματοποιείται	σε	τέτοιες	χρονικές	περιόδους	και	υπό	τους	όρους	που	η	Τράπεζα	θεωρεί	
δίκαιους	και	ισότιμους.	Τα	μερίδια	των	διανεμόμενων	περιουσιακών	στοιχείων	δεν	
χρειάζεται	να	είναι	ομοιόμορφα	ως	προς	τον	τύπο	του	περιουσιακού	στοιχείου.	Κανένα	
μέλος	δεν	δικαιούται	να	εισπράξει	το	μερίδιό	του	σε	μια	τέτοια	διανομή	περιουσιακών	
στοιχείων	έως	ότου	διακανονίσει	όλες	τις	υποχρεώσεις	του	προς	την	Τράπεζα.	

3.	Κάθε	μέλος	που	λαμβάνει	περιουσιακά	στοιχεία	που	διανέμονται	σύμφωνα	με	το	παρόν	
Άρθρο	απολαύει	των	ίδιων	δικαιωμάτων	έναντι	των	περιουσιακών	στοιχείων	που	διαθέτει	
η	Τράπεζα	πριν	από	τη	διανομή	τους.	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	IX	

ΚΑΘΕΣΤΩΣ,	ΑΣΥΛΙΕΣ,	ΠΡΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΙ	ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ	

Άρθρο	44	Σκοποί	του	κεφαλαίου	
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1.	Προκειμένου	να	μπορέσει	η	Τράπεζα	να	εκπληρώσει	το	σκοπό	της	και	να	εκτελέσει	τα	
καθήκοντα	που	της	έχουν	ανατεθεί,	το	καθεστώς,	οι	ασυλίες,	τα	προνόμια	και	οι	απαλλαγές	
που	προβλέπονται	στο	παρόν	κεφάλαιο	χορηγούνται	στην	Τράπεζα	στην	επικράτεια	κάθε	
μέλους.	

2.	Κάθε	μέλος	λαμβάνει	αμελλητί	τα	μέτρα	που	είναι	αναγκαία	για	την	εφαρμογή	στην	
επικράτειά	του	των	διατάξεων	του	παρόντος	κεφαλαίου	και	ενημερώνει	την	Τράπεζα	για	τις	
ενέργειες	που	έχει	αναλάβει.	

Άρθρο	45	Καθεστώς	της	Τράπεζας	

Η	Τράπεζα	διαθέτει	πλήρη	νομική	προσωπικότητα	και,	ειδικότερα,	πλήρη	νομική	
ικανότητα:	

(i)	να	συνάψει	σύμβαση	·	

(ii)	να	αποκτά	και	να	διαθέτει	ακίνητη	και	κινητή	περιουσία,	

(iii)	να	ασκεί	και	να	παρίσταται	σε	νομικές	διαδικασίες	·	και	

(iv)	να	αναλάβει	οποιαδήποτε	άλλη	ενέργεια	κρίνεται	να	είναι	απαραίτητη	ή	χρήσιμη	για	το	
σκοπό	και	τις	δραστηριότητές	της.	

Άρθρο	46	Ασυλία	από	δικαστικές	διαδικασίες	

1.	Η	Τράπεζα	απολαύει	ασυλίας	από	κάθε	μορφή	νομικής	διαδικασίας,	εκτός	από	
περιπτώσεις	που	προκύπτουν	από	ή	κατά	την	άσκηση	των	εξουσιών	της	για	άντληση	
κεφαλαίων,	μέσω	δανεισμού	ή	άλλων	μέσων,	για	τη	διασφάλιση	υποχρεώσεων	ή	για	την	
αγορά	και	πώληση	ή	αναδοχή	για	πώληση	τίτλων,	στις	οποίες	περιπτώσεις	μπορεί	να	
κινηθεί	διαδικασία	κατά	της	Τράπεζας	μόνο	σε	δικαστήριο	αρμόδιας	δικαιοδοσίας	στο	
έδαφος	χώρας	στην	οποία	η	Τράπεζα	έχει	γραφείο	ή	έχει	ορίσει	αντιπρόσωπο	με	σκοπό	την	
αποδοχή	της	επίδοσης	ή	της	κοινοποίησης	της	διαδικασίας,	ή	έχει	εκδώσει	ή	εγγυηθεί	
τίτλους.	

2.	Ανεξάρτητα	από	τις	διατάξεις	της	παραγράφου	1	του	παρόντος	Άρθρου,	δεν	ασκείται	
καμία	ενέργεια	κατά	της	Τράπεζας	από	οποιοδήποτε	μέλος	ή	από	οποιοδήποτε	οργανισμό	
ή	όργανο	μέλους	ή	από	οντότητα	ή	πρόσωπο	που	ενεργεί	άμεσα	ή	έμμεσα	ή	αντλεί	
ισχυρισμούς	από	μέλος	ή	από	οποιαδήποτε	υπηρεσία	ή	όργανο	μέλους.	Τα	μέλη	θα	πρέπει	
να	προσφεύγουν	σε	ειδικές	διαδικασίες	για	την	επίλυση	διαφορών	μεταξύ	της	Τράπεζας	
και	των	μελών	της	όπως	αυτές	ορίζονται	στην	παρούσα	Συμφωνία,	στους	εσωτερικούς	
κανονισμούς	και	διαδικασίες		της	Τράπεζας	ή	στις	συμβάσεις	που	συνάπτονται	με	την	
Τράπεζα.	

3.	Η	ιδιοκτησία	και	τα	περιουσιακά	στοιχεία	της	Τράπεζας,	ανεξαρτήτως	του	τόπου	
εγκατάστασής	τους	και	από	οποιονδήποτε	κατέχονται,	είναι	άθικτα	από	κάθε	μορφή	
δέσμευσης,	κατάσχεσης	ή	εκτέλεσης	πριν	από	την	έκδοση	οριστικής	απόφασης	κατά	της	
Τράπεζας.	

Άρθρο	47	Ασυλία	των	Περιουσιακών	Στοιχείων	και	των	Αρχείων	

1.	Η	περιουσία	και	τα	στοιχεία	ενεργητικού	της	Τράπεζας,	ανεξαρτήτως	του	τόπου	
εγκατάστασής	της	και	από	οποιονδήποτε	κατέχονται,	έχουν	ασυλία		από	κάθε	;έρευνα,	
απαγόρευση,	δήμευση,	απαλλοτρίωση	ή	οποιαδήποτε	άλλη	μορφή	κατάσχεσης	με	πράξη	
της	εκτελεστικής	ή	νομοθετικής	εξουσίας.	
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2.	Τα	αρχεία	της	Τράπεζας	και,	γενικά,	όλα	τα	έγγραφα	που	ανήκουν	σε	αυτήν	ή	βρίσκονται	
στην	κατοχή	της,	είναι	απαραβίαστα,	ανεξάρτητα	από	το	πού	βρίσκονται	και	από	ποιον	
κατέχονται.	

Άρθρο	48	Ελευθερία	χρήσης	των	περιουσιακών	στοιχείων	από	τους	περιορισμούς	

Στο	βαθμό	που	είναι	απαραίτητο	για	την	αποτελεσματική	εκτέλεση	του	σκοπού	και	των	
λειτουργιών	της	Τράπεζας	και	με	την	επιφύλαξη	των	διατάξεων	της	παρούσας	Συμφωνίας,	
όλη	η	περιούσια	και	τα	στοιχεία	ενεργητικού	της	Τράπεζας	θα	είναι	απαλλαγμένα	από	
περιορισμούς,	κανονισμούς,	ελέγχους	και	μορατόριουμ	οποιασδήποτε	φύσης.	

Άρθρο	49	Προνόμιο	για	τις	επικοινωνίες	

Οι	επίσημες	επικοινωνίες	της	Τράπεζας	θα	τυγχάνουν	από	κάθε	μέλος	με	την	ίδια	
μεταχείριση	που	επιφυλάσσεται	για	τις	επίσημες	επικοινωνίες	οποιουδήποτε	άλλου	
μέλους.	

Άρθρο	50	Ασυλία	και	προνόμια	των	Στελεχών	και		Υπαλλήλων	

Όλοι	οι	Διοικητές,	μέλη	και	αναπληρωματικά	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	ο	
Πρόεδρος,	οι	Αντιπρόεδροι	και	άλλα	στελέχη	και	υπάλληλοι	της	Τράπεζας,	
συμπεριλαμβανομένων	των	εμπειρογνωμόνων	και	των	συμβούλων	που	εκτελούν	
αποστολές	ή	παρέχουν	υπηρεσίες	για	την	Τράπεζα:	

(i)	δεν	υπόκεινται	σε	νομική	διαδικασία	όσον	αφορά	πράξεις	που	εκτελούνται	υπό	την	
επίσημη	ιδιότητά	τους,	εκτός	εάν	η	Τράπεζα	παραιτηθεί	από	την	ασυλία	και	απολαύουν	
απαραβίαστου	όλων	των	επίσημων	εγγράφων,	εγγράφων	και	αρχείων	τους	·	

(ii)	όταν	δεν	είναι	κάτοικοι	της	ημεδαπής		ή	υπήκοοι		του	μέλους	όπου	ασκούν	την	εργασία	
τους	για	την		Τράπεζα,	απολαύουν	των	ίδιων	ασυλιών	από	τους	περιορισμούς	
μετανάστευσης,	τις	απαιτήσεις	καταχώρισης	αλλοδαπών	και	τις	υποχρεώσεις	παροχής	
εθνικών	υπηρεσιών,	τις	ίδιες	διευκολύνσεις	όσον	αφορά	τους	κανονισμούς	ανταλλαγής,	
όπως	και	τα	μέλη	των	αντιπροσώπων,	υπάλληλοι	με	ανάλογο	βαθμό	άλλων	μελών	·	και	

(iii)	τυγχάνουν	της	ίδιας	μεταχείρισης	όσον	αφορά	τις	ταξιδιωτικές	διευκολύνσεις,	όπως	
αυτές	χορηγούνται	από	τα	μέλη	σε	εκπροσώπους,	υπαλλήλους	και	υπαλλήλους	αντίστοιχου	
βαθμού	άλλων	μελών.	

Άρθρο	51	Απαλλαγή	από	τη	φορολογία	

1.	Η	Τράπεζα,	τα	στοιχεία	ενεργητικού	της,	τα	περιουσιακά	στοιχεία,	τα	έσοδα	και	οι	
πράξεις	και	συναλλαγές	της	σύμφωνα	με	την	παρούσα	Συμφωνία	απαλλάσσονται	από	κάθε	
φορολογία	και	από	όλους	τους	δασμούς.	Η	Τράπεζα	απαλλάσσεται	επίσης	από	
οποιαδήποτε	υποχρέωση	καταβολής,	παρακράτησης	ή	είσπραξης	οποιουδήποτε	φόρου	ή	
δασμού.	

2.	Δεν	επιβάλλεται	κανένας	φόρος	επί	ή	σε	σχέση	με	μισθούς,	απολαβές	και	έξοδα,	
ανάλογα	με	την	περίπτωση,	που	καταβάλλονται	από	την	Τράπεζα	σε	μέλη	και	
αναπληρωματικά	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	στον	Πρόεδρο,	στους	Αντιπροέδρους	
και	άλλους	αξιωματούχους	ή	υπαλλήλους	της	Τράπεζα,	συμπεριλαμβανομένων	των	
εμπειρογνωμόνων	και	των	συμβούλων	που	εκτελούν	αποστολές	ή	υπηρεσίες	για	την	
Τράπεζα,	εκτός	εάν	ένα	μέλος	καταθέσει	με	το	έγγραφο	επικύρωσης,	αποδοχής	ή	έγκρισής	
του	δήλωση	ότι	το	μέλος	αυτό	διατηρεί	για	το	ίδιο		και	τις		διοικητικές	διαιρέσεις		του	το	
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δικαίωμα	να	φορολογεί	τους	μισθούς	και	τις	αμοιβές,	ανάλογα	με	την	περίπτωση,	που	
καταβάλλει	η	Τράπεζα	σε	πολίτες	ή	υπηκόους	αυτού	του	μέλους.	

3.	Δεν	επιβάλλεται	κανένας	φόρος	επί	οποιασδήποτε	υποχρέωσης	ή	εγγύησης	που	
εκδίδεται	από	την	Τράπεζα,	συμπεριλαμβανομένου	τυχόν	μερίσματος	ή	τόκου	επ	'αυτής,	
από	τον	καθένα	που	κατέχει:	

(i)	η	οποία	εισάγει	διακρίσεις	έναντι	αυτής	της	υποχρέωσης	ή	ασφάλειας,	αποκλειστικά	και	
μόνο	διότι	εκδίδεται	από	την	Τράπεζα,	ή	

(ii)	εάν	η	μοναδική	δικαιοδοτική	βάση	για	την	εν	λόγω	φορολογία	είναι	ο	τόπος	ή	το	
νόμισμα	στο	οποίο	εκδίδεται,	δυνάμει	καταβάλλεται	ή	καταβάλλεται	ή	ο	τόπος	όπου	
βρίσκεται	οποιοδήποτε	γραφείο	ή	τόπος	εργασίας	που	τηρεί	η	Τράπεζα.	

4.	Δεν	επιβάλλεται	κανένας	φόρος	σε	οποιαδήποτε	υποχρέωση	ή	εγγύηση	που	εκδίδει	η	
Τράπεζα,	συμπεριλαμβανομένου	τυχόν	μερίσματος	ή	τόκου	από	αυτόν,	ανεξάρτητα	από	το	
ποιος	κατέχει:	

(i)	η	οποία	εισάγει	διακρίσεις	εις	βάρος	της	εν	λόγω	υποχρέωσης	ή	εγγύησης	αποκλειστικά	
και	μόνο	επειδή	είναι	εγγυημένη	από	την	Τράπεζα	·	ή	

(ii)	εάν	η	αποκλειστική	δικαιοδοτική	βάση	για	τη	φορολογία	αυτή	είναι	η	έδρα	
οποιουδήποτε	γραφείου	ή	τόπου	εργασίας	που	τηρεί	η	Τράπεζα.	

Άρθρο	52	Παρεκκλίσεις	

1.	Η	Τράπεζα	κατά	τη	διακριτική	της	ευχέρεια	δύναται,	σε	κάθε	περίπτωση,	να	παραιτηθεί	
από	οποιοδήποτε	από	τα	προνόμια,	τις	ασυλίες	και	τις	απαλλαγές	που	παρέχονται	δυνάμει	
του	παρόντος	Κεφαλαίου,	με	τον	τρόπο	και	υπό	τις	προϋποθέσεις	που	κρίνει	κατάλληλες	
προς	το	συμφέρον	της	Τράπεζας.	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	X	

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ,	ΕΡΜΗΝΕΙΑ	ΚΑΙ	ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ	

Άρθρο	53	Τροποποιήσεις	

1.	Η	παρούσα	συμφωνία	δύναται	να	τροποποιηθεί	μόνο	με	απόφαση	του	Συμβουλίου	των	
Διοικητών	που	εγκρίνεται	με	ψηφοφορία	ενισχυμένης	πλειοψηφίας,	όπως	προβλέπεται	στο	
Άρθρο	28.	

2.	Με	την	επιφύλαξη	των	διατάξεων	της	παραγράφου	1	του	παρόντος	Άρθρου,	απαιτείται	
ομόφωνη	συμφωνία	του	Συμβουλίου	των	Διοικητών	για	την	έγκριση	κάθε	τροποποίησης	
που	αναθεωρεί:	

(i)	το	δικαίωμα	αποχώρησης	από	την	Τράπεζα,	

	ii)	τους	περιορισμούς	υπαιτιότητας	που	προβλέπονται	στις	παραγράφους	3	και	4	του	
άρθρου	7	·	και	

(iii)	τα	δικαιώματα	που	αφορούν	την	απόκτηση	μετοχικού	κεφαλαίου	σύμφωνα	με	την	
παράγραφο	4	του	Άρθρου	5.	

3.	Κάθε	πρόταση	τροποποίησης	της	παρούσας	συμφωνίας,	είτε	προέρχεται	από	ένα	μέλος	
είτε	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο,	γνωστοποιείται	στον	Προεδρεύοντα	του	Συμβουλίου	των	
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Διοικητών,	ο	οποίος	υποβάλλει	την	πρόταση	ενώπιον	του	Συμβουλίου	των	Διοικητών.	Όταν	
υιοθετηθεί	μια	τροποποίηση,	η	Τράπεζα	θα	την	πιστοποιήσει	σε	επίσημη	ανακοίνωση	που	
θα	απευθύνεται	σε	όλα	τα	μέλη.	Οι	τροποποιήσεις	τίθενται	σε	ισχύ	για	όλα	τα	μέλη	εντός	
τριών	(3)	μηνών	από	την	ημερομηνία	της	επίσημης	κοινοποίησης,	εκτός	αν	το	Συμβούλιο	
των	Διοικητών	προσδιορίσει	διαφορετική	προθεσμία.	

Άρθρο	54	Ερμηνεία	

1.	Κάθε	ζήτημα	ερμηνείας	ή	εφαρμογής	των	διατάξεων	της	παρούσας	Συμφωνίας	που	
ανακύπτει	μεταξύ	οποιουδήποτε	μέλους	και	της	Τράπεζας	ή	μεταξύ	δύο	ή	περισσοτέρων	
μελών	της	Τράπεζας,	υποβάλλεται	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	προς	λήψη	απόφασης.	Εάν	
δεν	υπάρχει	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	εκ	μέρους	μέλους	που	επηρεάζεται	
ιδιαίτερα	από	το	υπό	εξέταση	ζήτημα	τότε	το	μέλος	δικαιούται	άμεση	εκπροσώπηση	στο	
Διοικητικό	Συμβούλιο	κατά	την	εξέταση	του	ζητήματος	·	ο	αντιπρόσωπος	αυτού	του	μέλους	
δεν	θα	έχει,	ωστόσο,	δικαίωμα	ψήφου.	Το	δικαίωμα	εκπροσώπησης	ρυθμίζεται	από	το	
Συμβούλιο	των	Διοικητών.	

2.	Σε	κάθε	περίπτωση	που	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	έχει	εκδώσει	απόφαση	δυνάμει	της	
παραγράφου	1	του	παρόντος	Άρθρου,	κάθε	μέλος	μπορεί	να	ζητήσει	να	τεθεί	το	ζήτημα	στο	
Συμβούλιο	των	Διοικητών,	η	απόφαση	του	οποίου	θα	είναι	οριστική.	Εν	αναμονή	της	
απόφασης	του	Συμβουλίου	των	Διοικητών,	η	Τράπεζα	δύναται,	στο	μέτρο	που	το	κρίνει	
απαραίτητο,	να	ενεργήσει	με	βάση	την	απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.	

Άρθρο	55	Διαιτησία	

Σε	περίπτωση	που	θα	προκύψει	διαφωνία	μεταξύ	της	Τράπεζας	και	μιας	χώρας	που	έχει	
πάψει	να	είναι	μέλος	ή	μεταξύ	της	Τράπεζας	και	οποιουδήποτε	μέλους	μετά	την	έκδοση	
ψηφίσματος	για	τερματισμό	των	δραστηριοτήτων	της	Τράπεζας,	η	διαφωνία	αυτή	θα	
υποβληθεί	σε	διαιτησία	από	δικαστήριο	απαρτιζόμενο	από	τρεις	διαιτητές.	Ένας	από	τους	
διαιτητές	διορίζεται	από	την	Τράπεζα,	ένας	από	την	ενδιαφερόμενη	χώρα	και	ο	τρίτος,	
εκτός	εάν	τα	συμβαλλόμενα	μέρη	συμφωνήσουν	διαφορετικά,	από	τον	Πρόεδρο	του	
Διεθνούς	Δικαστηρίου	ή	από	άλλη	αρχή	όπως	ορίζεται	από	κανονισμούς	που	έχουν	εκδοθεί	
από	την	Συμβούλιο	των	Διοικητών.	Η	πλειοψηφία	ψήφων	των	διαιτητών	αρκεί	για	να	
καταλήξει	σε	απόφαση	η	οποία	θα	είναι	οριστική	και	δεσμευτική	για	τα	μέρη.	Ο	τρίτος	
διαιτητής	είναι	εξουσιοδοτημένος	να	ρυθμίζει	όλα	τα	διαδικαστικά	ζητήματα	σε	κάθε	
περίπτωση	που	τα	μέρη	διαφωνούν	σχετικά.	

Άρθρο	56	Έγκριση	που	θεωρείται	δεδομένη	

Κάθε	φορά	που	απαιτείται	η	έγκριση	οποιουδήποτε	μέλους	πριν	από	οποιαδήποτε	
ενέργεια	εκ	μέρους	της	Τράπεζας,	εκτός	από	την	παράγραφο	2	του	Άρθρου	53,	η	έγκριση	
θεωρείται	ότι	έχει	δοθεί	εκτός	εάν	το	μέλος	υποβάλει	ένσταση	εντός	εύλογης	προθεσμίας	
όπως	η	Τράπεζα	μπορεί	να	καθορίσει	κοινοποιώντας	την	προτεινόμενη	πράξη	στο	μέλος.	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	XI	

ΤΕΛΙΚΕΣ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	

Άρθρο	57	Υπογραφή	και	κατάθεση	

1.	Η	παρούσα	συμφωνία,	η	οποία	κατατίθεται	στην	κυβέρνηση	της	Λαϊκής	Δημοκρατίας	της	
Κίνας	(εφεξής	«θεματοφύλακας»),	παραμένει	ανοιχτή	μέχρι	τις	31	Δεκεμβρίου	2015	για	
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υπογραφή	από	τις	κυβερνήσεις	των	χωρών	των	οποίων	τα	ονόματα	παρατίθενται	στο	
Παράρτημα	Α.	

2.	Ο	Θεματοφύλακας	αποστέλλει	επικυρωμένα	αντίγραφα	της	παρούσας	Συμφωνίας	σε	
όλα	τα	Υπογράφοντα	μέρη	και	σε	άλλες	χώρες	που	γίνονται	μέλη	της	Τράπεζας.	

Άρθρο	58	Επικύρωση,	Αποδοχή	ή	Έγκριση	

1.	Η	παρούσα	Συμφωνία	υπόκειται	σε	επικύρωση,	αποδοχή	ή	έγκριση	από	τα	Υπογράφοντα	
μέρη.	Τα	έγγραφα	επικύρωσης,	αποδοχής	ή	έγκρισης	κατατίθενται	στο	Θεματοφύλακα	το	
αργότερο	μέχρι	τις	31	Δεκεμβρίου	2016	ή,	εάν	είναι	αναγκαίο,	μέχρι	την	ημερομηνία	που	
θα	αποφασιστεί	από	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	με	ειδική	πλειοψηφία,	όπως	
προβλέπεται	στο	Άρθρο	28.	Ο	Θεματοφύλακας	ενημερώνει	δεόντως	τα	λοιπά	Υπογράφοντα	
μέρη	για	κάθε	κατάθεση	και	την	ημερομηνία	αυτής.	

2.	Ένας	συμβαλλόμενος,	του	οποίου	το	έγγραφο	επικύρωσης,	αποδοχής	ή	έγκρισης	
κατατίθεται	πριν	από	την	ημερομηνία	έναρξης	ισχύος	της	παρούσας	Συμφωνίας,	
καθίσταται	μέλος	της	Τράπεζας	κατά	την	ημερομηνία	αυτή.	Οποιαδήποτε	άλλη	
Υπογράφουσα	αρχή,	η	οποία	συμμορφώνεται	με	τις	διατάξεις	της	προηγούμενης	
παραγράφου,	καθίσταται	μέλος	της	Τράπεζας	κατά	την	ημερομηνία	κατάθεσης	της	πράξης	
επικύρωσης,	αποδοχής	ή	έγκρισής	της.	

Άρθρο	59		Έναρξη	ισχύος	

Η	παρούσα	Συμφωνία	θα	τεθεί	σε	ισχύ	όταν	τα	έγγραφα	επικύρωσης,	αποδοχής	ή	έγκρισης	
έχουν	κατατεθεί	από	τουλάχιστον	δέκα	(10)	Υπογράφοντες	των	οποίων	οι	αρχικές	
συνδρομές,	όπως	ορίζονται	στο	Παράρτημα	Α	της	παρούσας	Συμφωνίας,	συνολικά	
περιλαμβάνουν	τουλάχιστον	πενήντα	(50)	τοις	εκατό	του	συνόλου	των	συνδρομών	αυτών.	

Άρθρο	60	Εναρκτήρια	Συνάντηση	και	Έναρξη	των	Εργασιών	

1.	Μόλις	τεθεί	σε	ισχύ	η	παρούσα	Συμφωνία,	κάθε	μέλος	ορίζει	Διοικητή	και	ο	
Θεματοφύλακας	καλεί	την	εναρκτήρια	συνεδρίαση	του	Συμβουλίου	των	Διοικητών.	

2.	Κατά	την	εναρκτήρια	συνεδρίασή	του,	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών:	

i)	εκλέγει	τον	Πρόεδρο	·	

(ii)	εκλέγει	τα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Τράπεζας	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	
1	του	Άρθρου	25,	υπό	τον	όρο	ότι	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	δύναται	να	αποφασίσει	να	
εκλέξει	λιγότερους	Διευθυντές	για	αρχική	περίοδο	μικρότερη	των	δύο	ετών,	λαμβάνοντας	
υπόψη	τον	αριθμό	των	μελών	και	των	Υπογραφόντων	που	δεν	έχουν	ακόμα	καταστεί	μέλη;	

(iii)	προβαίνει	σε	ρυθμίσεις	για	τον	καθορισμό	της	ημερομηνίας	έναρξης	λειτουργίας	της	
Τράπεζας	·	και	

(iv)	προβαίνει	σε	άλλες	ρυθμίσεις	που	είναι	αναγκαίες	για	την	προετοιμασία	για	την	έναρξη	
των	εργασιών	της	Τράπεζας.	

3.	Η	Τράπεζα	γνωστοποιεί	στα	μέλη	της	την	ημερομηνία	έναρξης	των	εργασιών	της.	

Έλαβε	χώρα	στο	Πεκίνο,	Λαϊκή	Δημοκρατία	της	Κίνας	στις	29	Ιουνίου	2015,	σε	ένα	μόνο	
πρωτότυπο	που	κατατέθηκε	στα	αρχεία	του	Θεματοφύλακα,	των	οποίων	τα	αγγλικά,	
κινεζικά	και	γαλλικά	κείμενα	είναι	εξίσου	αυθεντικά.	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ		Α	

Αρχικές	συνδρομές	στο	εγκεκριμένο	κεφάλαιο	για	χώρες	οι	οποίες	μπορούν	να	γίνουν	μέλη	
σύμφωνα	με	το	Άρθρο	58	

Αριθμός	Μετοχών	Κεφαλαίου	Εγγραφής	

		(σε	εκατομμύρια	δολάρια	ΗΠΑ)	

ΜΕΡΟΣ	Α.	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ	ΜΕΛΗ	

Αυστραλία	36,912	3,691.2	

Αζερμπαϊτζάν	2,541	254,1	

Μπανγκλαντές	6,605	660,5	

Μπρουνέι	Νταρουσαλάμ	524	52.4	

Καμπότζη	623	62.3	

Κίνα	297.804	29.780,4	

Γεωργία	539	53.9	

Ινδία	83.673	8.367,3	

Ινδονησία	33,607	3,360.7	

Ιράν	15,808	1,580.8	

Ισραήλ	7,499	749,9	

Ιορδανία	1,192	119,2	

Καζακστάν	7,293	729,3	

Κορέα	37,388	3,738.8	

Κουβέιτ	5.360	536.0	

Κιργιζία	268	26.8	

Λαϊκή	Δημοκρατία	του	Λάος	430	43.0	

Μαλαισία	1,095	109,5	

Μαλδίβες	72	7.2	

Μογγολία	411	41.1	

Μυανμάρ	2.645	264.5	

Νεπάλ	809	80.9	
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Νέα	Ζηλανδία	4,615	461,5	

Ομάν	2,592	259,2	

Πακιστάν	10.341	1.034,1	

Φιλιππίνες	9.791	979.1	

Κατάρ	6,044	604,4	

Ρωσία	65,362	6,536.2	

Σαουδική	Αραβία	25,446	2,544.6	

Σιγκαπούρη	2.500	250.0	

Σρι	Λάνκα	2.690	269.0	

Τατζικιστάν	309	30.9	

Ταϊλάνδη	14.275	1.427,5	

Τουρκία	26.099	2.609,9	

Ηνωμένα	Αραβικά	Εμιράτα	11.857	1.185,7	

Ουζμπεκιστάν	2,198	219,8	

Βιετνάμ	6,633	663,3	

Μη	διατεθείσες	16.150	1.615,0	

ΣΥΝΟΛΟ	750.000	75.000,0	

	

ΜΕΡΟΣ	Β.	

ΜΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ	ΜΕΛΗ	

Αυστρία	5,008	500,8	

Βραζιλία	31,810	3,181.0	

Δανία	3,695	369,5	

Αίγυπτος	6,505	650,5	

Φινλανδία	3,103	310,3	

Γαλλία	33.756	3.375,6	

Γερμανία	44,842	4,484.2	

Ισλανδία	176	17.6	

Ιταλία	25.718	2.571,8	

Λουξεμβούργο	697	69,7	

Μάλτα	136	13.6	
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Ολλανδία	10.313	1.031,3	

Νορβηγία	5,506	550,6	

Πολωνία	8,318	831,8	

Πορτογαλία	650	65.0	

Νότια	Αφρική	5.905	590.5	

Ισπανία	17,615	1,761.5	

Σουηδία	6.300	630.0	

Ελβετία	7.064	706.4	

Ηνωμένο	Βασίλειο	30,547	3,054.7	

Μη	κατανεμημένες	2,336	233.6	

	

ΣΥΝΟΛΟ	250.000	25.000,0	

ΜΕΓΙΣΤΟ	ΣΥΝΟΛΟ	1.000.000	100.000.0	

	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ		Β	

ΕΚΛΟΓΗ	ΤΩΝ	ΜΕΛΩΝ	ΤΟΥ	ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	

Το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	θα	καθορίσει	κανόνες	για	τη	διεξαγωγή	κάθε	εκλογής	των	
μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	σύμφωνα	με	τις	ακόλουθες	διατάξεις.	

1.	Ομάδες	χωρών.	Κάθε	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	εκπροσωπεί	ένα	ή	περισσότερα	
μέλη	μιας	ομάδας	χωρών.	Η	συνολική	ισχύς	της	ψήφου	της	εκάστοτε		ομάδας	χωρών	
απαρτίζεται	από	τις	ψήφους	που	μπορεί	να	λάβει	το	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	
σύμφωνα	με	την	παράγραφο	3	του	Άρθρου	28.	

2.	Δικαίωμα	ψήφου	της	ομάδας	χωρών.	Για	κάθε	εκλογή,	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	
καθορίζει	ένα	Ελάχιστο	Ποσοστό	για	τα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	που	εκλέγονται	
από	τους	Διοικητές	που	εκπροσωπούν	περιφερειακά	μέλη	(Περιφερειακοί	μέλη	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου)	και	ένα	Ελάχιστο	Ποσοστό	Εκλογής		για	τα	μέλη	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου		που	εκλέγονται	από	Διοικητές	που	εκπροσωπούν	μη	περιφερειακά	μέλη	(Μη-
Περιφερειακά	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου).	

(α)	Το	ελάχιστο	ποσοστό	για	τους	Περιφερειακούς	Διευθυντές	ορίζεται	ως	ποσοστό	του	
συνόλου	των	ψήφων	που	απαιτούνται	για	να	εκλεγούν	από	τους	Διοικητές	που	
εκπροσωπούν	τα	περιφερειακά	μέλη	(Περιφερειακοί	Διοικητές).	Το	αρχικό	Ελάχιστο	
Ποσοστό	για	τα	Περιφερειακά	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	είναι	6%.	

β)	Το	ελάχιστο	ποσοστό	για	τα	Μη-Περιφερειακά	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	
ορίζεται	ως	ποσοστό	του	συνόλου	των	ψήφων	που	απαιτούνται	για	να	εκλεγούν	από	τους	
Διοικητές	που	εκπροσωπούν	μη	περιφερειακά	μέλη	(Μη-Περιφερειακοί	Διοικητές).	Το	
αρχικό	ελάχιστο	ποσοστό	για	τους	Μη--Περιφερειακά	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου		
είναι	15%.	
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3.	Προσαρμογής	Ποσοστού.	Προκειμένου	να	προσαρμοστεί	η	ισχύς	των	δικαιωμάτων	
ψήφου	στις	ομάδες	χωρών	όταν	απαιτούνται	διαδοχικοί	γύροι	ψηφοφορίας	βάσει	της	
κατωτέρω	παραγράφου	7,	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	καθορίζει	για	κάθε	εκλογή	
προσαρμογή	του	ποσοστού	για	τα	Περιφερειακά	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου		και	
προσαρμογή	του	ποσοστού	για	τα	Μη--Περιφερειακά	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	.	
Κάθε	προσαρμογή	ποσοστού	θα	είναι	υψηλότερη	από	το	αντίστοιχο	Ελάχιστο	Ποσοστό.	

α)	Η	προσαρμογή	ποσοστού	για	τα	Περιφερειακά	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου		
ορίζεται	ως	ποσοστό	του	συνόλου	των	ψήφων	που	μπορούν	να	εκδοθούν	από	τους	
Περιφερειακούς	Διοικητές.	Το	αρχικό	ποσοστό	προσαρμογής	για	τα	Περιφερειακά	μέλη	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου		είναι	15%.	

β)	Η	προσαρμογή	του	ποσοστού	για	τα	Μη--Περιφερειακά	μέλη	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου		ορίζεται	ως	ποσοστό	του	συνόλου	των	ψήφων	που	μπορούν	να	εκδοθούν	από	
τους	Μη-Περιφερειακούς	Διοικητές.	Το	αρχικό	ποσοστό	προσαρμογής	για	τα	Μη--
Περιφερειακά	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου		είναι	60%.	

4.	Αριθμός	υποψηφίων.	Για	κάθε	εκλογή,	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	καθορίζει	τον	αριθμό	
των	Περιφερειακών	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	και	των	Μη-Περιφερειακών	μελών	
του	Διοικητικού	Συμβουλίου	που	θα	εκλεγούν,	λαμβάνοντας	υπόψη	τις	αποφάσεις	του	
σχετικά	με	το	μέγεθος	και	τη	σύνθεση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	σύμφωνα	με	την	
παράγραφο	2	του	Άρθρου	25.	

(α)	Ο	αρχικός	αριθμός	των	Περιφερειακών	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	είναι	εννέα.	

(β)	Ο	αρχικός	αριθμός	Μη-Περιφερειακών	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	είναι	τρεις.	

5.	Υποψηφιότητες.	Κάθε	Διοικητής	μπορεί	να	ορίσει	μόνο	ένα	άτομο.	Οι	υποψήφιοι	για	το	
αξίωμα	του	Περιφερειακού	μέλους	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	ορίζονται	από	τους	
Περιφερειακούς	Διοικητές.	Οι	υποψήφιοι	για	το	αξίωμα	του	Μη-Περιφερειακού	μέλους	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου		ορίζονται	από	τους	Μη-Περιφερειακούς	Διοικητές.	

6.	Ψηφοφορία.	Κάθε	Διοικητής	δύναται	να	ψηφίσει	για	έναν	υποψήφιο,	συγκεντρώνοντας	
όλες	τις	ψήφους	στις	οποίες	έχει	δικαίωμα	το	μέλος	που	τον	διορίζει	σύμφωνα	με	την	
παράγραφο	1	του	Άρθρου	28.	Η	εκλογή	των	Περιφερειακών	μελών	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου	γίνεται	με	ψηφοφορία	των	Περιφερειακών	Διοικητών.	Η	εκλογή	των	Μη-
Περιφερειακών	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	γίνεται	με	ψηφοφορία	των	Μη-
Περιφερειακών	Διοικητών.	

7.	Πρώτη	ψηφοφορία.	Κατά	την	πρώτη	ψηφοφορία,	οι	υποψήφιοι	που	λαμβάνουν	τον	
μεγαλύτερο	αριθμό	ψήφων,	μέχρι	τον	αριθμό	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	που	
θα	εκλεγούν,	θα	εκλεγούν	ως	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	υπό	την	προϋπόθεση	ότι	
ένας	υποψήφιος	θα	έχει	λάβει	αρκετό	αριθμό	ψήφων	για	να	φθάσει	στο	εφαρμοστέο	
Ελάχιστο	ποσοστό.	

(α)	Εάν	ο	απαιτούμενος	αριθμός	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	δεν	εκλεγεί	κατά	
την	πρώτη	ψηφοφορία	και	ο	αριθμός	των	υποψηφίων	είναι	ο	ίδιος	με	τον	αριθμό	των	
μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	που	θα	εκλεγούν,	το	Συμβούλιο	των	Διοικητών	θα	
καθορίσει	τις	επακόλουθες	ενέργειες	για	την	ολοκλήρωση	της	εκλογής	των	Περιφερειακών	
μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	ή	της	εκλογής	των	Μη-Περιφερειακών	μελών	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου,	ανάλογα	με	την	περίπτωση.	
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8. Επακόλουθες	ψηφοφορίες.	Εάν	ο	απαιτούμενος	αριθμός	των	μελών	του	Διοικητικού
Συμβουλίου	δεν	εκλέγεται	κατά	τον	πρώτο	γύρο	ψηφοφορίας	και	υπάρχουν	περισσότεροι	
υποψήφιοι	από	τον	αριθμό	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	που	θα	εκλεγούν	στην	
ψηφοφορία,	θα	υπάρξουν	μεταγενέστερες	ψηφοφορίες,	ανάλογα	με	τις	ανάγκες.	Για	τις	
επόμενες	ψηφοφορίες:	

α)	Ο	υποψήφιος	που	λαμβάνει	τον	μικρότερο	αριθμό	ψήφων	κατά	την	προηγούμενη	
ψηφοφορία	δεν	θα	είναι	υποψήφιος	στην	επόμενη	ψηφοφορία.	

(β)	Οι	ψήφοι	εκλέγονται	μόνο	από:	(i)	Διοικητές	που	ψήφισαν	στην	προηγούμενη	
ψηφοφορία	για	υποψήφιο	που	δεν	εκλέχθηκε.	και	ii)	Διοικητές	των	οποίων	οι	ψήφοι	για	
έναν	εκλεγμένο	υποψήφιο	θεωρείται	ότι	έχουν	αυξήσει	τις	ψήφους	για	τον	εν	λόγω	
υποψήφιο	πάνω	από	το	εφαρμοστέο	Ποσοστό	Προσαρμογής	στο	στοιχείο	γ)	παρακάτω.	

(γ)	Οι	ψήφοι	όλων	των	Διοικητών	που	ψηφίζουν	για	κάθε	υποψήφιο	προστίθενται	κατά	
φθίνουσα	σειρά,	μέχρις	ότου	σημειωθεί	υπέρβαση	του	αριθμού	των	ψήφων	που	
αντιπροσωπεύουν	το	εφαρμοστέο	Ποσοστό	Προσαρμογής.	Οι	Διοικητές	των	οποίων	οι	
ψήφοι	υπολογίστηκαν	σε	αυτόν	τον	υπολογισμό	θεωρείται	ότι	έχουν	συγκεντρώσει	όλες	τις	
ψήφους	τους	για	το	εν	λόγω	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	συμπεριλαμβανομένου	
του	Διοικητή	του	οποίου	οι	ψήφοι	έφεραν	το	σύνολο	επί	του	Ποσοστού	Προσαρμογής.	Οι	
υπόλοιποι	Διοικητές,	των	οποίων	οι	ψήφοι	δεν	υπολογίστηκαν	στον	υπολογισμό	αυτό,	
θεωρείται	ότι	αύξησαν	τις	συνολικές	ψήφους	του	υποψηφίου	πάνω	από	το	Ποσοστό	
Προσαρμογής	και	οι	ψήφοι	αυτών	των	Διοικητών	δεν	υπολογίζονται	στην	εκλογή	του	εν	
λόγω	υποψηφίου.	Αυτοί	οι	υπόλοιποι	Διοικητές	μπορούν	να	ψηφίσουν	στην	επόμενη	
ψηφοφορία.	

(δ)	Εάν	σε	κάθε	μεταγενέστερη	ψηφοφορία	παραμείνει	προς	εκλογή	μόνο	ένα	μέλος	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου,	τότε	το	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	δύναται	να	εκλεγεί	με	
απλή	πλειοψηφία	των	υπόλοιπων	ψήφων.	Όλες	αυτές	οι	εναπομένοντες	ψήφοι	θεωρείται	
ότι	έχουν	συνυπολογιστεί	κατά	την	εκλογή	του	εναπομείναντος	μέλους	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου.	

9. Εκχώρηση	των	ψήφων.	Κάθε	Διοικητής	ο	οποίος	δεν	συμμετέχει	στην	ψηφοφορία	για	την
εκλογή	ή	του	οποίου	οι	ψήφοι	δεν	συμβάλλουν	στην	εκλογή	μέλους	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου,	δύναται	να	εκχωρήσει	τις	ψήφους	που	δικαιούται	σε	εκλεγμένο	μέλος	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου,	υπό	τον	όρο	ότι	αυτός	ο	Διοικητής	θα	έχει	προηγουμένως	λάβει	
τη	συμφωνία	όλων	αυτών	των	Διοικητών	που	έχουν	αναθέσει	σε	αυτό	το	μέλος	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου	αυτή	την	αποστολή.	

10. Προνόμια	των	ιδρυτικών	μελών.	Η	υποψηφιότητα	και	η	ψήφιση	από	τους	Διοικητές	των
μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	και	ο	διορισμός	των	Αναπληρωματικών	μελών	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου		από	τα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	πρέπει	να	τηρούν	την	
αρχή	ότι	κάθε	Ιδρυτικό	Μέλος	θα	έχει	το	προνόμιο	να	ορίζει	μονίμως	ή	εκ	περιτροπής	το	
μέλος	ή	το	αναπληρωματικό	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	εκ	μέρους	της	ομάδας	
χωρών	όπου	μετέχει.»	
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Άρθρο 2 

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να υπογρά-
φει κάθε αναγκαίο έγγραφο και επιστολή προς την Ασια-
τική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων (εφεξής
Α.Τ.Υ.Ε.) για την ολοκλήρωση της συµµετοχής της Ελ-
λάδος ως µέλους της και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία
ενέργεια που αφορά οποιοδήποτε θέµα αναφέρεται
στην αρχική συµµετοχή ή σε µελλοντική ειδική ή γενική
αύξηση του µεριδίου συµµετοχής της Ελλάδος στο µε-
τοχικό κεφάλαιο της Α.Τ.Υ.Ε., καθώς και στα δικαιώµατα
και υποχρεώσεις που αναλαµβάνει εφεξής η Ελλάδα έ-
ναντι αυτής, βάσει της Συµφωνίας.

Άρθρο 3 

Το Υπουργείο Οικονοµικών ορίζεται ως επίσηµος φο-
ρέας µε τον οποίο η Α.Τ.Υ.Ε. µπορεί να επικοινωνεί σχε-
τικά µε κάθε θέµα που ανακύπτει, βάσει των διατάξεων
της παρούσας Συµφωνίας. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορί-
ζεται ως θεµατοφύλακας, στον οποίο η Α.Τ.Υ.Ε. µπορεί
να τηρεί όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που κατέχει
σε δολάρια ή σε όποιο άλλο νόµισµα επιλέξει, καθώς και
όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία της.

Άρθρο 4 

1. Η εγγραφή της Ελλάδος στο αρχικό εγκεκριµένο
µετοχικό κεφάλαιο της Α.Τ.Υ.Ε., αφορά κάλυψη συνολι-
κού ποσού δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δολαρίων
ΗΠΑ, που αντιστοιχεί σε εκατό (100) µετοχές, ονοµαστι-
κής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) δολαρίων ΗΠΑ έκα-
στης, εκ των οποίων οι είκοσι (20) αντιστοιχούν στο ε-
γκεκριµένο καταβεβληµένο κεφάλαιο (εξοφληθείσες ή
paid-in shares) και οι ογδόντα (80) είναι καταβλητέες
(callable shares), σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συµφωνίας
που κυρώνεται µε το άρθρο 1. 

2. Η καταβολή της συµµετοχής της Ελλάδος στο µετο-
χικό κεφάλαιο της Α.Τ.Υ.Ε., αφορά τις είκοσι (20) εξο-
φληθείσες µετοχές, ανέρχεται στο ποσό των δύο εκα-
τοµµυρίων (2.000.000) δολαρίων ΗΠΑ και γίνεται σε πέ-
ντε (5) δόσεις ως εξής:
α) η πρώτη δόση αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό

(20%) της αξίας των µετοχών και καταβάλλεται κατά την
ηµεροµηνία κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης της Συµ-
φωνίας στην Α.Τ.Υ.Ε., το αργότερο έως τις 31.12.2019,
β) το υπόλοιπο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας

των µετοχών κατατίθεται σε τέσσερις (4) ισόποσες ετή-
σιες δόσεις από την ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης
δόσης εξ’ αυτών.

Άρθρο 5 

Το Ελληνικό Δηµόσιο διατηρεί, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 51 της Συµφωνίας, το δι-
καίωµα επιβολής φόρου επί των µισθών και αποδοχών
που καταβάλλει η Α.Τ.Υ.Ε. σε Έλληνες πολίτες, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών.

Άρθρο 6 

1. Οι συµβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή
άλλων µορφών χρηµατοδότησης, στις οποίες συµβάλλε-
ται η Α.Τ.Υ.Ε., η εξόφλησή τους, η πληρωµή τόκων ή
προµηθειών επ’ αυτών, τα παρεπόµενα αυτών σύµφωνα

παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλ-
λης ασφάλειας, οι εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική µε
τις παραπάνω πράξεις της ανωτέρω Τράπεζας, σύµβαση
ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση των συναφών
δικαιωµάτων ή η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσε-
ων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δικαίωµα ή τέλος και
εισφορά, συµπεριλαµβανοµένων των τελών χαρτοσή-
µου, της εισφοράς της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 128/1975 (Α΄ 178),  καθώς και από κάθε είδους ή φύ-
σης επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και γε-
νικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

2. Οι πράξεις της παραγράφου 1, διενεργούµενες από
ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα προς χρηµατο-
δότηση αυτοχρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµατοδοτού-
µενων ή δηµόσιων έργων της παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν. 2052/1992 (Α΄94), της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4413/ 2016 (Α΄148) και της παρ. 1 του
άρθρου 2 του π.δ. 166/1996 (Α΄125) και µε την προϋπό-
θεση ότι τα έργα αυτά έτυχαν χρηµατοδότησης από την
Α.Τ.Υ.Ε., υπάγονται, µε εξαίρεση τον φόρο εισοδήµατος
και µε την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδι-
κα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώ-
θηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄248), στο
αυτό φορολογικό καθεστώς που απολαµβάνει η
Α.Τ.Υ.Ε.,  σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

3. Οι εργασίες και οι συναλλαγές της Α.Τ.Υ.Ε., που
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των επίσηµων δραστη-
ριοτήτων της, δυνάµει της ανωτέρω συµφωνίας ίδρυσής
της, απαλλάσσονται, µε την επιφύλαξη των σχετικών
διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α., από κάθε φόρο, δικαίωµα
ή τέλος και εισφορά, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου
χρηµατιστηριακών συναλλαγών του άρθρου 9 του
ν. 2579/1998 (Α΄31), καθώς και από κάθε είδους ή φύσης
επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και γενικά
υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει από τη δηµοσί-
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η ι-
σχύς της κυρούµενης Συµφωνίας και των Παραρτηµάτων
της για την Ελλάδα αρχίζει, µε βάση την παρ. 2 του άρ-
θρου 3 της Συµφωνίας και τα προβλεπόµενα στην µε α-
ριθµό 39/12.5.2017 απόφαση του Συµβουλίου των Διοι-
κητών της Τράπεζας, από την ηµεροµηνία καταβολής
της πρώτης δόσης και κατάθεσης από την Xώρα µας του
εγγράφου κύρωσης της Συµφωνίας στην Α.Τ.Υ.Ε., σύµ-
φωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ

(ΕΕ) 2016/1065 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ

(ΕΕ) 2016/1065 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

Άρθρο 8
Αντικείµενο

Με το άρθρο 9 εναρµονίζεται ο Κώδικας Φ.Π.Α. µε την
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065 του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου
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2016 (EE L 177), σχετικά µε την τροποποίηση της Οδη-
γίας 2006/112/ΕΚ (EE L 347), όσον αφορά την αντιµετώ-
πιση των κουπονιών.

Άρθρο 9
(άρθρο 1 παρ. 1 και 2 και άρθρο 2 παρ. 1 της Οδηγίας)

Προσθήκη άρθρου 12α και παρ. 1α στο άρθρο 19 
του Κώδικα Φ.Π.Α.

1. Στον Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, επέρχονται οι ε-
ξής τροποποιήσεις:
α. Προστίθεται άρθρο 12α ως εξής:

«Άρθρο 12α
Κουπόνια

1. Ορισµοί.
Για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος:
α) ως «κουπόνι» νοείται ένα µέσο, για το οποίο υπάρ-

χει υποχρέωση αποδοχής του ως ανταλλάγµατος ή µέ-
ρους ανταλλάγµατος για µια παράδοση αγαθών ή παρο-
χή υπηρεσιών και όπου τα αγαθά που θα παραδοθούν ή
οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή οι ταυτότητες των
ενδεχόµενων προµηθευτών αναγράφονται είτε στο ίδιο
το µέσο είτε στη σχετική τεκµηρίωση, συµπεριλαµβανο-
µένων των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης αυτού
του µέσου,
β) ως «κουπόνι συγκεκριµένου σκοπού» νοείται ένα

κουπόνι, όταν ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή παρο-
χής των υπηρεσιών που αφορά το κουπόνι και ο Φ.Π.Α.
που οφείλεται για τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες, είναι
γνωστά κατά το χρόνο έκδοσης του κουπονιού,
γ) ως «κουπόνι πολλαπλών σκοπών» νοείται ένα κου-

πόνι διαφορετικό από το κουπόνι συγκεκριµένου σκο-
πού.

2. Κάθε µεταβίβαση κουπονιού συγκεκριµένου σκοπού
που πραγµατοποιείται από υποκείµενο στον φόρο, ο ο-
ποίος ενεργεί εξ ιδίου ονόµατος, θεωρείται ως παράδο-
ση των αγαθών ή παροχή των υπηρεσιών που αφορά το
κουπόνι. Η πραγµατική παράδοση των αγαθών ή η πραγ-
µατική παροχή των υπηρεσιών έναντι κουπονιού συγκε-
κριµένου σκοπού, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον
προµηθευτή ως αντάλλαγµα ή µέρος ανταλλάγµατος
δεν θεωρείται ως ανεξάρτητη συναλλαγή.
Όταν µια µεταβίβαση κουπονιού συγκεκριµένου σκο-

πού διενεργείται από υποκείµενο στον φόρο που ενερ-
γεί εξ’ ονόµατος άλλου υποκειµένου στον φόρο, η µετα-
βίβαση αυτή θεωρείται ως παράδοση των αγαθών ή πα-
ροχή των υπηρεσιών µε τα οποία σχετίζεται το κουπόνι,
πραγµατοποιούµενη από τον άλλο υποκείµενο στον φό-
ρο, εξ’ ονόµατος του οποίου ο υποκείµενος στον φόρο ε-
νεργεί.
Αν ο προµηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών δεν είναι ο υ-

ποκείµενος στον φόρο που, ενεργώντας εξ’ ιδίου ονόµα-
τος, εξέδωσε το κουπόνι συγκεκριµένου σκοπού, ο εν
λόγω προµηθευτής θεωρείται, παρ’ όλα αυτά, ότι έχει
προµηθεύσει τα αγαθά ή έχει παράσχει τις υπηρεσίες
που αφορά το κουπόνι στον εν λόγω υποκείµενο στον
φόρο.

3. Η πραγµατική παράδοση των αγαθών ή η πραγµατι-
κή παροχή των υπηρεσιών, έναντι κουπονιού πολλαπλών
σκοπών που γίνεται αποδεκτό ως αντάλλαγµα ή µέρος
ανταλλάγµατος από τον προµηθευτή υπόκειται σε
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 2 ενώ κάθε προηγούµενη

µεταβίβαση του εν λόγω κουπονιού πολλαπλών σκοπών
δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α..
Όταν ένα κουπόνι πολλαπλών σκοπών µεταβιβάζεται

από έναν υποκείµενο στον φόρο διαφορετικό από τον υ-
ποκείµενο στον φόρο που διενεργεί τη συναλλαγή που
υπόκειται στον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο ο-
ποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών που µπορεί να προσδιο-
ρισθεί, όπως υπηρεσίες διανοµής ή υπηρεσίες προώθη-
σης, υπόκειται σε Φ.Π.Α..

4. Το παρόν άρθρο και η παράγραφος 1α του άρθρου
19 εφαρµόζονται µόνο για τα κουπόνια που εκδίδονται
µετά την 31η Δεκεµβρίου 2018.»
β. Στο άρθρο 19  προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η φορολο-

γητέα αξία της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπη-
ρεσιών που πραγµατοποιείται έναντι κουπονιού πολλα-
πλών σκοπών, όπως ορίζεται στο άρθρο 12α, πρέπει να
είναι ίση µε το αντάλλαγµα που έχει καταβληθεί για το
κουπόνι ή ελλείψει στοιχείων, σχετικά µε το εν λόγω α-
ντάλλαγµα, µε τη χρηµατική αξία που αναγράφεται στο
ίδιο το κουπόνι πολλαπλών σκοπών ή στη σχετική τεκµη-
ρίωση, µειωµένη κατά το ποσό του Φ.Π.Α., που αναλογεί
στα παραδιδόµενα αγαθά ή τις παρεχόµενες υπηρε-
σίες.»

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει την 1.1.2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. 

Άρθρο 10 
Τροποποίηση του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α.

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 19
του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Ειδικά στην πώληση καρτών τηλεπικοινωνίας και
εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων των οποίων προβλέ-
πεται η ακύρωση σε ειδικά µηχανήµατα, ως φορολογη-
τέα αξία λαµβάνεται η τιµή λιανικής πώλησής τους χωρίς
φόρο προστιθέµενης αξίας.»

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει την 1.1.2019.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 1, 2, 4 ΚΑΙ 5 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 6, 7 ΚΑΙ 8 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1164/2016/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 193)
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

345 ΚΑΙ 346/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 1, 2, 4 ΚΑΙ 5 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 6, 7 ΚΑΙ 8 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1164/2016/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 193)

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 11
(σηµεία 1, 2 και 5 του άρθρου 2 και άρθρο 4 

της Οδηγίας 1164/2016/ΕΕ)
Τροποποιήσεις του άρθρου 49 

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

Το άρθρο 49 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(ν. 4172/2013, Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

142



«Άρθρο 49 
Κανόνας περιορισµού των τόκων

1. Το υπερβαίνον κόστος δανεισµού εκπίπτει κατά το
φορολογικό έτος στο οποίο προκύπτει και µόνο έως πο-
σοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των κερδών προ τόκων,
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του φορολογουµένου.

2. Ο όρος «υπερβαίνον κόστος δανεισµού» σηµαίνει
το ποσό, κατά το οποίο το εκπεστέο κόστος δανεισµού
ενός φορολογουµένου, υπερβαίνει τα φορολογητέα έ-
σοδα από τόκους και άλλα οικονοµικώς ισοδύναµα φο-
ρολογητέα έσοδα τα οποία λαµβάνει ο φορολογούµε-
νος, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.
Ο όρος «κόστος δανεισµού» περιλαµβάνει δαπάνες

για τόκους κάθε µορφής χρέους, άλλες δαπάνες οικονο-
µικά ισοδύναµες µε τόκους και έξοδα που προκύπτουν α-
πό την άντληση χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο ελληνικό δίκαιο, περιλαµβανοµένων ενδεικτικά
των πληρωµών στο πλαίσιο δανείων µε συµµετοχή στο
κέρδος, των τεκµαρτών τόκων επί προϊόντων, όπως τα
µετατρέψιµα οµόλογα και τα οµόλογα µηδενικού τοκο-
µεριδίου, των χορηγήσεων στο πλαίσιο εναλλακτικών
χρηµατοδοτικών ρυθµίσεων, όπως η Ισλαµική χρηµατο-
δότηση, του στοιχείου του χρηµατοοικονοµικού κόστους
από χρηµατοδοτικά µισθώµατα, των κεφαλαιοποιηµένων
τόκων που καταχωρίζονται ως αξία στον ισολογισµό του
αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου ή της απόσβεσης
των κεφαλαιοποιηµένων τόκων, των χορηγήσεων που υ-
πολογίζονται µε βάση την επιστροφή κεφαλαίων στο
πλαίσιο των κανόνων για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές
κατά περίπτωση, των πλασµατικών τόκων βάσει παρα-
γώγων ή συµφωνιών αντιστάθµισης κινδύνου σχετικά µε
τον δανεισµό µιας οντότητας, ορισµένων συναλλαγµατι-
κών κερδών και ζηµιών επί δανείων και προϊόντων που
συνδέονται µε την άντληση χρηµατοδότησης, των εγ-
γυήσεων για χρηµατοδοτικές ρυθµίσεις, των τελών δια-
κανονισµού και συναφών δαπανών που σχετίζονται µε
τον δανεισµό κεφαλαίων.

3. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA) υπολογίζονται προσθέτοντας στο φορολογη-
τέο εισόδηµα τα ποσά που αντιστοιχούν στο υπερβαίνον
κόστος δανεισµού και τις φορολογικές αποσβέσεις, ό-
πως αυτά προκύπτουν µετά τις φορολογικές αναπρο-
σαρµογές που προβλέπονται στον Κ.Φ.Ε.. Το απαλλασ-
σόµενο από φόρους εισόδηµα δεν συνυπολογίζεται στα
κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του
φορολογουµένου.

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, αναγνωρίζεται
στο φορολογούµενο το δικαίωµα έκπτωσης του υπερβαί-
νοντος κόστους δανεισµού µέχρι του ποσού των τριών
εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ. 

5. Από το πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1, εξαι-
ρείται το υπερβαίνον κόστος δανεισµού που προκύπτει
από δάνεια τρίτων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για τη
χρηµατοδότηση µακροπρόθεσµων δηµόσιων έργων υπο-
δοµής, όταν ο φορέας εκµετάλλευσης του έργου, το κό-
στος δανεισµού, τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδή-
µατα βρίσκονται όλα στην Ένωση. Ως µακροπρόθεσµο
δηµόσιο έργο υποδοµής νοείται το έργο που παρέχει, α-
ναβαθµίζει, εκµεταλλεύεται και/ή συντηρεί περιουσιακό
στοιχείο µεγάλης κλίµακας και το οποίο αποτελεί αντι-
κείµενο σύµβασης παραχώρησης κατά την έννοια των

διατάξεων των νόµων 4412/2016 (Α΄ 147) και  4413/2016
(Α΄ 148) ή αποτελεί αντικείµενο σύµβασης Σύµπραξης
Δηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ν. 3389/2005.

6. Το υπερβαίνον κόστος δανεισµού που δεν µπορεί
να εκπέσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος, µε βάση τις
παραγράφους 1 έως 5 µεταφέρεται χωρίς χρονικό πε-
ριορισµό.

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις χρηµατοπι-
στωτικές επιχειρήσεις. 
Ο όρος «χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις» περιλαµβά-

νει τις εξής περιπτώσεις:
α) πιστωτικό ίδρυµα, όπως ορίζεται στην παρ. 27 του

άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), ή επιχείρηση επενδύ-
σεων, όπως ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παραγρά-
φου 1 του ιδίου άρθρου και νόµου ή διαχειριστής οργανι-
σµών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), όπως ορίζεται
στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253), ή επιχείρηση
διαχείρισης οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κι-
νητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως ορίζεται στο στοιχείο β΄ του
άρθρου 3 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) ή όπως ορίζεται στο
στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας
2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου (ΕΕ L 235).
β) ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην παρ.1

του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13),
γ) αντασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην

παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016,
δ) ίδρυµα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών

που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας
2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, εκτός αν στο εν λόγω ίδρυµα, δεν εφαρµόζεται
εν όλω ή εν µέρει η εν λόγω Οδηγία, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 5 αυτής, ή ο εκπρόσωπος ενός ιδρύµατος επαγγελ-
µατικών συνταξιοδοτικών παροχών, όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 της εν λόγω Οδηγίας,
ε) συνταξιοδοτικά ιδρύµατα που διαχειρίζονται συντα-

ξιοδοτικά προγράµµατα τα οποία θεωρούνται συστήµατα
κοινωνικής ασφάλισης εµπίπτοντα στον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 (L 166) και στον Κα-
νονισµό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 (L
284), καθώς και κάθε νοµική οντότητα που συστάθηκε µε
σκοπό τις επενδύσεις τέτοιων προγραµµάτων,
στ) οργανισµός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) τη

διαχείριση του οποίου έχει ΔΟΕΕ, όπως ορίζεται στην υ-
ποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του ν. 4209/2013 ή ΟΕΕ που εποπτεύεται, σύµ-
φωνα µε το εθνικό δίκαιο,
ζ) ΟΣΕΚΑ, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του

ν. 4099/2012, 
η) κεντρικός αντισυµβαλλόµενος, όπως ορίζεται στο

σηµείο 1 του άρθρου 2  του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 (L 201), 
θ) κεντρικό αποθετήριο αξιών, όπως ορίζεται στο ση-

µείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (L 257).»
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Άρθρο 12 
(σηµείο 4 του άρθρου 2 και άρθρα 7 και 8

της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ)
Τροποποιήσεις του άρθρου 66 

του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος

Το άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 66
Κανόνες για τις Ελεγχόµενες Αλλοδαπές Εταιρείες

1. Ως Ελεγχόµενη Αλλοδαπή Εταιρεία νοείται το αλ-
λοδαπό νοµικό πρόσωπο ή η αλλοδαπή νοµική οντότητα
ή η µόνιµη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, τα κέρδη της ο-
ποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου
στην ηµεδαπή, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προ-
ϋποθέσεις: 

(α) στην περίπτωση νοµικού προσώπου ή νοµικής ο-
ντότητας, ο φορολογούµενος µόνος του ή από κοινού µε
τις συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις, κατέχει άµεση
ή έµµεση συµµετοχή σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις
εκατό (50%) των δικαιωµάτων ψήφου ή έχει την άµεση ή
έµµεση κυριότητα επί ποσοστού άνω του πενήντα τοις ε-
κατό (50%) του κεφαλαίου ή δικαιούται να εισπράττει
ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών
του εν λόγω νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, 

(β) ο πραγµατικός εταιρικός φόρος που έχει καταβάλει
για τα κέρδη του το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότη-
τα ή η µόνιµη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, είναι µικρό-
τερος από τη διαφορά µεταξύ του φόρου που θα οφειλό-
ταν από το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα ή τη
µόνιµη εγκατάσταση, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθε-
σία, αν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε µόνιµη
εγκατάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ΚΦΕ στην Ελ-
λάδα και του πραγµατικού εταιρικού φόρου που έχει κα-
ταβάλει για τα κέρδη του το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική
οντότητα ή η µόνιµη εγκατάσταση. Για τον υπολογισµό
της διαφοράς της παρούσας, η µόνιµη εγκατάσταση µίας
ελεγχόµενης αλλοδαπής εταιρείας που δεν υπόκειται σε
φόρο ή απαλλάσσεται του φόρου στη χώρα της ελεγχό-
µενης αλλοδαπής εταιρείας δεν λαµβάνεται υπόψη. Ο
φόρος που θα οφειλόταν στην ηµεδαπή υπολογίζεται
σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία, 

(γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ει-
σοδήµατος προ φόρων που πραγµατοποιεί το νοµικό
πρόσωπο ή η νοµική οντότητα ή η µόνιµη εγκατάσταση
στην αλλοδαπή, εµπίπτει σε µία ή περισσότερες από τις
κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3.

2. Για την εφαρµογή του παρόντος ως συνδεδεµένη ε-
πιχείρηση νοείται: 

(α) νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα στην οποία ο
φορολογούµενος κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, δικαιώµατα
ψήφου ή συµµετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωµα συµµετο-
χής στα κέρδη ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
και άνω,

(β) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που
κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, δικαιώµατα ψήφου ή συµµετο-
χή στο κεφάλαιο ή δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη πο-
σοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και άνω σε έναν
φορολογούµενο. 
Αν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή µια νοµική οντότη-

τα κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, δικαιώµατα ψήφου ή συµ-

µετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη
ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και άνω σε έ-
ναν φορολογούµενο και σε ένα ή περισσότερα νοµικά
πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, όλα τα σχετικά νοµικά
πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, περιλαµβανοµένου του
φορολογουµένου, θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες ε-
πιχειρήσεις.

3. Στο φορολογητέο εισόδηµα του φορολογουµένου
περιλαµβάνεται το µη διανεµηθέν εισόδηµα της ελεγχό-
µενης αλλοδαπής εταιρείας, που προκύπτει από τις εξής
κατηγορίες εισοδήµατος:
α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα που παράγεται

από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία,
β) δικαιώµατα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα που πα-

ράγεται από πνευµατική ιδιοκτησία,
γ) µερίσµατα και εισόδηµα από την εκποίηση µετοχών,
δ) εισόδηµα από χρηµατοδοτική µίσθωση,
ε) εισόδηµα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες

χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες,
στ) εισόδηµα από εταιρείες τιµολόγησης που αποκοµί-

ζουν έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και υ-
πηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδε-
µένες µε αυτήν επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν καµία ή
προσθέτουν ελάχιστη οικονοµική αξία. 

4.(α) Tο εισόδηµα που περιλαµβάνεται στη φορολογη-
τέα βάση υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και µε το φορολογικό συντελεστή που
ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα
των φυσικών προσώπων, σύµφωνα µε το Δεύτερο Μέ-
ρος ή µε το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα
κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών
προσώπων ή νοµικών, οντοτήτων, σύµφωνα µε το Τρίτο
Μέρος, κατά περίπτωση.

(β) Το εισόδηµα περιλαµβάνεται σε εκείνο το φορολο-
γικό έτος του φορολογουµένου, στη διάρκεια του οποί-
ου λήγει το φορολογικό έτος του νοµικού προσώπου ή
της νοµικής οντότητας και υπολογίζεται κατ' αναλογία
προς τη συµµετοχή του φορολογουµένου στο νοµικό
πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα. 

(γ) Αν το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα ή η µό-
νιµη εγκατάσταση πραγµατοποιούν σε ένα φορολογικό
έτος ζηµίες, αυτές δεν περιλαµβάνονται στη φορολογη-
τέα βάση του φορολογουµένου, αλλά συµψηφίζονται µε
µελλοντικά κέρδη, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 27. 

5.  Όταν το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα δια-
νέµει κέρδη ή, σε περίπτωση µόνιµης εγκατάστασης, α-
ποδίδει κέρδη στον φορολογούµενο, τα οποία περιλαµ-
βάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα του τελευταίου, τα
ποσά του εισοδήµατος που είχαν περιληφθεί σε προη-
γούµενο φορολογικό έτος στη φορολογητέα βάση σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 3 αφαιρούνται από τη φορολο-
γητέα βάση κατά τον υπολογισµό του ύψους του οφει-
λόµενου φόρου επί των διανεµοµένων κερδών.

6. Σε περίπτωση εκποίησης των συµµετοχών του φο-
ρολογουµένου στο αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή νοµική
οντότητα ή της δραστηριότητας της µόνιµης εγκατάστα-
σης στην αλλοδαπή, κατά τον υπολογισµό του ύψους
του οφειλόµενου φόρου, αφαιρείται από τη φορολογη-
τέα βάση το µέρος εκείνο που έχει ήδη φορολογηθεί σε
προηγούµενα φορολογικά έτη µε βάση τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.  

7. Ο φόρος αλλοδαπής που έχει καταβάλει το νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή η µόνιµη εγκατάσταση,
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καθώς και οι συνδεδεµένες εταιρείες σε περίπτωση έµ-
µεσης συµµετοχής, µειώνει τη φορολογική υποχρέωση
του φορολογουµένου. Η µείωση αυτή δεν µπορεί να υ-
περβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισό-
δηµα αυτό στην Ελλάδα.

8. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται όταν
η ελεγχόµενη αλλοδαπή εταιρεία, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 1, ασκεί ουσιαστική οικονοµική δραστηριό-
τητα που υποστηρίζεται από προσωπικό, εξοπλισµό, πε-
ριουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις, όπως αποδει-
κνύεται από συναφή πραγµατικά στοιχεία και περιστά-
σεις. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται όταν η ε-
λεγχόµενη αλλοδαπή εταιρεία έχει φορολογική κατοικία
ή µόνιµη εγκατάσταση σε τρίτη χώρα η οποία δεν είναι
συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας για τον ΕΟΧ.»

Άρθρο 13
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ)

Τροποποιήσεις του άρθρου 38 
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Το άρθρο 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν. 4174/2013, Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 38
Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων

1. Κατά τον προσδιορισµό του φόρου, η Φορολογική
Διοίκηση δεν λαµβάνει υπόψη τυχόν διευθέτηση ή σειρά
διευθετήσεων οι οποίες, έχοντας συσταθεί µε κύριο σκο-
πό ή µε έναν από τους κύριους σκοπούς την απόκτηση
φορολογικού πλεονεκτήµατος που µαταιώνει το αντικεί-
µενο ή τον σκοπό των εφαρµοστέων φορολογικών δια-
τάξεων, δεν είναι γνήσιες, συνεκτιµωµένων όλων των
σχετικών στοιχείων και περιστάσεων.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «διευθέτη-
ση» νοείται κάθε συναλλαγή, δράση, πράξη, συµφωνία,
επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσµευση ή γε-
γονός. Μια διευθέτηση µπορεί να περιλαµβάνει περισσό-
τερα από ένα στάδια ή µέρη. 

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διευθέτηση
ή σειρά διευθετήσεων είναι µη γνήσια στον βαθµό που
δεν τίθεται σε εφαρµογή για βάσιµους εµπορικούς λό-
γους που απηχούν την οικονοµική πραγµατικότητα. 
Για τον καθορισµό του γνήσιου ή µη χαρακτήρα µιας

διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων, η Φορολογική Διοί-
κηση εξετάζει αν αυτές αφορούν µία ή περισσότερες α-
πό τις εξής, ενδεικτικώς απαριθµούµενες, καταστάσεις:
α) ο νοµικός χαρακτηρισµός των µεµονωµένων στα-

δίων από τα οποία αποτελείται µια διευθέτηση είναι α-
συµβίβαστος µε τη νοµική υπόσταση της διευθέτησης
στο σύνολο της,
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρµόζεται

κατά τρόπο που δεν συνάδει µε µια συνήθη επιχειρηµατι-
κή συµπεριφορά,
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαµβάνει

στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσµα την αλληλοαντι-
στάθµιση ή την αλληλοακύρωσή τους,
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα,
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε ση-

µαντικό φορολογικό πλεονέκτηµα αλλά αυτό δεν αντα-
νακλάται στους επιχειρηµατικούς κινδύνους, τους οποί-
ους αναλαµβάνει ο φορολογούµενος, ή στις ταµειακές
ροές του,

στ) το αναµενόµενο περιθώριο κέρδους πριν από τον
φόρο είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε το ύψος του ανα-
µενόµενου φορολογικού πλεονεκτήµατος.

4. Όταν, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1, διευθετή-
σεις ή σειρά διευθετήσεων κρίνονται µη γνήσιες, τότε η
φορολογική υποχρέωση, συµπεριλαµβανοµένων σχετι-
κών κυρώσεων, υπολογίζεται βάσει των διατάξεων που
θα τύγχαναν εφαρµογής εν απουσία της εν λόγω διευ-
θέτησης. 

5. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται η
διαδικασία εφαρµογής του παρόντος και κάθε άλλο σχε-
τικό θέµα.»

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Τα άρθρα 11 έως 13, µε τα οποία ενσωµατώνονται τα
σηµεία 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και τα άρθρα 4, 6, 7 και
8  της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ, έχουν εφαρµογή για τα ει-
σοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγµα-
τοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την
1.1. 2019 και µετά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
345/2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 15
Αρµόδια Αρχή

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως «Aρµόδια
Aρχή», κατά την έννοια του στοιχείου ιγ΄ του άρθρου 3
του Κανονισµού αυτού, όπως ισχύει, για την παρακολού-
θηση της συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (L 115), όταν: 
α) «κράτος-µέλος καταγωγής», κατά την έννοια του

στοιχείου ια΄ του άρθρου 3 του ίδιου Κανονισµού, όπως
ισχύει είναι η Ελλάδα, και 
β) η «εταιρεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου που πληροί

τις προϋποθέσεις», κατά την έννοια του στοιχείου β΄
του άρθρου 3 του Κανονισµού είναι εγκατεστηµένη ή
προωθείται εµπορικά στην Ελλάδα.

Άρθρο 16 
Άρνηση καταχώρισης διαχειριστών από την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς

1. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνείται να προβεί
στην κατά το άρθρο 14 του Κανονισµού (ΕΕ) 345/2013,
όπως ισχύει, καταχώριση είτε του «διαχειριστή εταιρεί-
ας επιχειρηµατικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέ-
σεις», κατά την έννοια του στοιχείου γ΄του άρθρου 3
του εν λόγω Κανονισµού, είτε του, διαχειριστή «οργανι-
σµού συλλογικών επενδύσεων», κατά την έννοια του
στοιχείου α΄ του άρθρου 3 του Κανονισµού, κοινοποιεί
στους ανωτέρω διαχειριστές, σύµφωνα µε το άρθρο 14β
του Κανονισµού, αιτιολογηµένη απόφαση σχετικά µε
την εν λόγω άρνηση, µέσα στις προθεσµίες που προβλέ-
πονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 και στην παρά-
γραφο 6 του άρθρου 14α, αντίστοιχα, του Κανονισµού. 

2. Η απόφαση άρνησης καταχώρισης διαχειριστή, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1, καθώς και η τεκµαιρόµενη, α-
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πό την άπρακτη πάροδο των ως άνω προθεσµιών, σιωπη-
ρή άρνηση καταχώρισης υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσε-
ως ενώπιον του διοικητικού εφετείου, σύµφωνα µε το
άρθρο 25 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178).

Άρθρο 17
Εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης σύµφωνα 
µετο άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 345/2013

Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων εποπτείας και διε-
ρεύνησης στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού
345/2013 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανο-
νισµού 2016/679/ΕΕ (Γενικός Κανονισµός για την Προ-
στασία Δεδοµένων), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέ-
τει, ιδίως, τις εξής εξουσίες: 
α) να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα υπό ο-

ποιαδήποτε µορφή και να λαµβάνει τα έγγραφα ή αντί-
γραφα αυτών,
β) να απαιτεί την άµεση παροχή πληροφοριών από τον

«διαχειριστή εταιρείας επιχειρηµατικού κεφαλαίου που
πληροί τις προϋποθέσεις»,
γ) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο

σχετίζεται µε τις δραστηριότητες του «διαχειριστή εται-
ρείας επιχειρηµατικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋ-
ποθέσεις» ή µε τις δραστηριότητες της «εταιρείας επι-
χειρηµατικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις»,
δ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους µε ή χωρίς προη-

γούµενη ειδοποίηση,
ε) να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να διασφα-

λίζει ότι ο «διαχειριστής εταιρείας επιχειρηµατικού κε-
φαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις» συνεχίζει να
συµµορφώνεται µε τον εν λόγω Κανονισµό,
στ) να εκδίδει εντολή, ώστε να διασφαλίζει ότι ένας

«διαχειριστής εταιρείας επιχειρηµατικού κεφαλαίου που
πληροί τις προϋποθέσεις» συµµορφώνεται µε τον Κανο-
νισµό και δεν επαναλαµβάνει οποιαδήποτε συµπεριφορά
ή πρακτική που συνιστά παράβασή του,  
ζ) να ζητεί τις καταγεγραµµένες τηλεφωνικές συνδια-

λέξεις ή τα αρχεία ανταλλαγής δεδοµένων,
η) να ζητεί τη δέσµευση ή την κατάσχεση περιουσια-

κών στοιχείων,
θ) να επιβάλλει την προσωρινή απαγόρευση άσκησης

επαγγελµατικής δραστηριότητας,
ι) να απαιτεί την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς

ή της εξόφλησης των µεριδίων προς το συµφέρον των
µεριδιούχων, των µετόχων ή του κοινού,
ια) να ζητεί την άσκηση ποινικής δίωξης των µη συµ-

µορφούµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

Άρθρο 18
Διοικητικές κυρώσεις και µέτρα σύµφωνα 

µε το άρθρο 20 του Κανονισµού (ΕΕ) 345/2013

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 345/2013, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότη-
ση αυτού εκδιδόµενων πράξεων, διαζευκτικά ή σωρευτι-
κά, τις εξής διοικητικές κυρώσεις και µέτρα: 
α) δηµόσια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται το υ-

πεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, καθώς και η φύση
της παράβασης, 

β) εντολή που υποχρεώνει το υπεύθυνο πρόσωπο να
παύσει την παράβαση και να µην την επαναλάβει στο
µέλλον,
γ) αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
δ) προσωρινή ή, σε περίπτωση επανειληµµένων παρα-

βάσεων, οριστική απαγόρευση, κατά του υπεύθυνου για
την παράβαση φυσικού προσώπου, να συµµετέχει σε δι-
οικητικό συµβούλιο ή να ασκεί διευθυντικά καθήκοντα
στις οντότητες µε χαρακτηρισµό «EuVEKA», σύµφωνα
µε τον Κανονισµό,
ε) επίπληξη ή πρόστιµο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ

µέχρι τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ ή ίσο µε το δι-
πλάσιο του οφέλους που απεκόµισε ο παραβάτης, εφό-
σον το όφελος αυτό µπορεί να προσδιοριστεί, ακόµα και
αν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των τριών εκατοµµυρίων
(3.000.000) ευρώ. 

2. Κατά τον καθορισµό του είδους των επιβαλλόµενων
διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών µέτρων και
κατά την επιµέτρηση του ύψους των προστίµων που
προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς λαµβάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις, στις οποί-
ες περιλαµβάνονται: 
α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, 
β) ο βαθµός ευθύνης του προσώπου στο οποίο αποδί-

δεται η παράβαση,
γ) η οικονοµική επιφάνεια του υπεύθυνου για την πα-

ράβαση προσώπου, όπως προκύπτει, ιδίως, από τον συ-
νολικό κύκλο εργασιών του νοµικού προσώπου ή από το
ετήσιο εισόδηµα και τα περιουσιακά στοιχεία του φυσι-
κού προσώπου,
δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών

που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση
πρόσωπο, στον βαθµό που µπορούν να προσδιοριστούν,
ε) η ζηµία που προκλήθηκε σε τρίτους από την παρά-

βαση, στον βαθµό που µπορεί να προσδιοριστεί, και η τυ-
χόν ανόρθωσή της,
στ) ο βαθµός συνεργασίας του προσώπου που είναι υ-

πεύθυνο για την παράβαση, µε την Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς, δεδοµένης και της ανάγκης εξασφάλισης της πα-
ραίτησης του υπαίτιου προσώπου από τα αποκτηθέντα
κέρδη ή τις αποφευχθείσες ζηµίες,
ζ) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουρ-

γία της αγοράς και ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα
συµφέροντα των επενδυτών,
η) η καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων του Κανονι-

σµού και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων
πράξεων, καθώς και της λοιπής νοµοθεσίας της κεφαλαι-
αγοράς, από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την πα-
ράβαση,
θ) η λήψη µέτρων για την άρση της παράβασης στο

µέλλον,
ι) οι ανάγκες της γενικής και ειδικής πρόληψης.
3. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και

µέτρων που εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς σύµφωνα µε την παράγραφο 1, υπόκεινται σε προ-
σφυγή ή αίτηση ακυρώσεως, κατά περίπτωση, ενώπιον
του διοικητικού εφετείου, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
ν. 3371/2005.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)

346/2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 19
Αρµόδια Αρχή

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως «Aρµόδια
Aρχή», κατά την έννοια του στοιχείου ιγ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Απριλίου
2013 (L 115), για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης
προς τις διατάξεις του όταν: 
α) «κράτος-µέλος καταγωγής», σύµφωνα µε το στοι-

χείο ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου Κανονισµού,
όπως ισχύει, είναι η Ελλάδα, και
β) το «ταµείο κοινωνικής επιχειρηµατικότητας που

πληροί τις προϋποθέσεις», σύµφωνα µε το στοιχείο
β΄της παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου Κανονισµού, είναι ε-
γκατεστηµένο ή προωθείται εµπορικά στην Ελλάδα.  

Άρθρο 20
Άρνηση καταχώρισης διαχειριστών από την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς

1. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνείται να προβεί
στην κατά το άρθρο 15 του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013,
όπως ισχύει, καταχώριση είτε του «διαχειριστή ταµείου
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας», σύµφωνα µε το στοι-
χείο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του εν λόγω Κανονι-
σµού, είτε του διαχειριστή «οργανισµού συλλογικών ε-
πενδύσεων», σύµφωνα µε το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013, κοινοποιεί
στους ανωτέρω διαχειριστές, σύµφωνα µε το άρθρο 15β
του ιδίου Κανονισµού, αιτιολογηµένη απόφαση σχετικά
µε την εν λόγω άρνηση, µέσα στις προθεσµίες που προ-
βλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 15 και στην παρ. 6
του άρθρου 15α , αντίστοιχα, του Κανονισµού. 

2. Η απόφαση άρνησης καταχώρισης, σύµφωνα µε την
παράγραφο1, καθώς και η τεκµαιρόµενη από την άπρα-
κτη πάροδο των ως άνω προθεσµιών, σιωπηρή άρνηση
καταχώρισης, υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον
του διοικητικού εφετείου, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
ν. 3371/2005.

Άρθρο 21 
Εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης σύµφωνα 
µε το άρθρο 20 του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013

Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων εποπτείας και διε-
ρεύνησης στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ)
346/2013 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανο-
νισµού 2016/679, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει ι-
δίως τις εξής εξουσίες: 
α) να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα υπό ο-

ποιαδήποτε µορφή και να λαµβάνει τα έγγραφα ή αντί-
γραφα αυτών,
β) να απαιτεί την άµεση παροχή πληροφοριών από τον

«διαχειριστή ταµείου κοινωνικής επιχειρηµατικότητας
που πληροί τις προϋποθέσεις», σύµφωνα µε το στοιχείο
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού 346/2013, 
γ) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο

σχετίζεται µε τις δραστηριότητες του «διαχειριστή τα-

µείου κοινωνικής επιχειρηµατικότητας που πληροί τις
προϋποθέσεις», σύµφωνα µε το στοιχείο γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 3 του Κανονισµού 346/2013 ή µε τις δραστη-
ριότητες του «ταµείου κοινωνικής επιχειρηµατικότητας
που πληροί τις προϋποθέσεις», σύµφωνα µε το στοιχείο
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού 346/2013, 
δ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους µε ή χωρίς προη-

γούµενη ειδοποίηση,
ε) να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να διασφα-

λίζει ότι ο «διαχειριστής ταµείου κοινωνικής επιχειρηµα-
τικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις», σύµφωνα µε
το στοιχείο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού
346/2013, συνεχίζει να συµµορφώνεται µε τον εν λόγω
Κανονισµό, 
στ) να εκδίδει εντολή, ώστε να διασφαλίζει ότι ένας

«διαχειριστής ταµείου κοινωνικής επιχειρηµατικότητας
που πληροί τις προϋποθέσεις», σύµφωνα µε το στοιχείο
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού 346/2013
συµµορφώνεται µε τον ανωτέρω Κανονισµό και ότι δεν
επαναλαµβάνει οποιαδήποτε συµπεριφορά ή πρακτική
που συνιστά παράβασή του,  
ζ) να ζητεί τις υπάρχουσες καταγεγραµµένες τηλεφω-

νικές συνδιαλέξεις ή τα αρχεία ανταλλαγής δεδοµένων,
των εµπλεκόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων, στο
πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων,
η) να ζητεί τη δέσµευση ή την κατάσχεση περιουσια-

κών στοιχείων των µη συµµορφούµενων φυσικών ή νοµι-
κών προσώπων, 
θ) να επιβάλει την προσωρινή απαγόρευση άσκησης ε-

παγγελµατικής δραστηριότητας,
ι) να απαιτεί την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς

ή της εξόφλησης των µεριδίων προς το συµφέρον των
µεριδιούχων, των µετόχων ή του κοινού,
ια) να ζητεί την άσκηση ποινικής δίωξης των µη συµ-

µορφούµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων.

Άρθρο 22
Διοικητικές κυρώσεις και µέτρα σύµφωνα 

µε το άρθρο 21 του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλει σε
όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παραβιάζει τις δια-
τάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013, καθώς και των
κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισµού αυτού εκδιδόµενων
πράξεων, διαζευκτικά ή σωρευτικά, µεταξύ άλλων, τις ε-
ξής διοικητικές κυρώσεις και µέτρα: 
α) δηµόσια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται το υ-

πεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, καθώς και η φύση
της παράβασης,
β) εντολή που υποχρεώνει το υπεύθυνο για την παρά-

βαση πρόσωπο να παύσει την παράβαση  και να µην την
επαναλάβει στο µέλλον,
γ) αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, σύµ-

φωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
δ) προσωρινή ή, σε περίπτωση επανειληµµένων παρα-

βάσεων, οριστική απαγόρευση κατά του υπεύθυνου για
την παράβαση φυσικού προσώπου να συµµετέχει σε δι-
οικητικό συµβούλιο ή να ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε
οντότητες που χρησιµοποιούν την ονοµασία «EuSEF»,
σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό,
ε) επίπληξη ή πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ µέ-

χρι τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ ή ίσο µε το δι-
πλάσιο του οφέλους που απεκόµισε ο παραβάτης, εφό-
σον το όφελος αυτό µπορεί να προσδιοριστεί, ακόµα και
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αν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των τριών εκατοµµυρίων
(3.000.000) ευρώ.

2. Κατά τον καθορισµό του είδους των επιβαλλόµενων
διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών µέτρων και
κατά την επιµέτρηση του ύψους των προστίµων που
προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς λαµβάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις, στις οποί-
ες περιλαµβάνονται: 
α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, 
β) ο βαθµός ευθύνης του φυσικού ή νοµικού προσώ-

που στο οποίο αποδίδεται η παράβαση,
γ) η οικονοµική επιφάνεια του υπαίτιου για την παρά-

βαση προσώπου, όπως προκύπτει, ιδίως, από τον συνολι-
κό κύκλο εργασιών του νοµικού προσώπου ή από το ετή-
σιο εισόδηµα και τα περιουσιακά στοιχεία του φυσικού
προσώπου,
δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών

που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση
πρόσωπο, στον βαθµό που µπορεί να προσδιοριστούν,
ε) η ζηµία που προκλήθηκε σε τρίτους από την παρά-

βαση, στον βαθµό που µπορεί να προσδιοριστεί, και η α-
νόρθωσή της,
στ) ο βαθµός συνεργασίας του φυσικού ή νοµικού προ-

σώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση µε την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς, δεδοµένης και της ανάγκης εξα-
σφάλισης της παραίτησης του υπαίτιου προσώπου από
τα αποκτηθέντα κέρδη ή τις αποφευχθείσες ζηµίες,
ζ) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουρ-

γία της αγοράς και ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα
συµφέροντα των επενδυτών,
η) η καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων ή προηγούµε-

νων παραβάσεων του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013 και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων πράξεων, καθώς
και της λοιπής νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς από το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την
παράβαση,
θ) η λήψη µέτρων για την άρση της παράβασης στο

µέλλον,
ι) οι ανάγκες της γενικής και ειδικής πρόληψης.
3. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και

µέτρων που εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, υπόκεινται σε προ-
σφυγή ή αίτηση ακυρώσεως, κατά περίπτωση, ενώπιον
του διοικητικού εφετείου, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
ν. 3371/2005. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2971/2001

Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2971/2001

1.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του
ν. 2971/2001 (Α΄285) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς που βρέχεται από
τη θάλασσα κατά τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβά-
σεις των κυµάτων της. Ο αιγιαλός αποτελεί ουσιώδες
στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος της Χώρας, που
προστατεύεται από την Πολιτεία, η οποία το διαχειρίζε-
ται, σύµφωνα µε τη φύση του και τον κοινόχρηστο χαρα-
κτήρα του.

2. «Παραλία» είναι η ζώνη της ξηράς η οποία προστί-
θεται στον αιγιαλό, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 έως 10,
προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς µε τη θά-

λασσα και αντίστροφα, καθώς και για τη διατήρηση και
προστασία των ακτών από τη διάβρωση και γενικότερα
την προστασία του αιγιαλού. Με την επιφύλαξη της πα-
ραγράφου 5 του άρθρου 7, το πλάτος της παραλίας κα-
θορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα (30) και µέχρι πενήντα
(50) µέτρα από τη γραµµή του αιγιαλού. Υφιστάµενα ό-
ρια του σχεδίου πόλης ή διαµορφωµένων, µε ισχύουσα
διοικητική πράξη, οικισµών  ή οικισµών προϋφισταµένων
του 1923 δεν θίγονται. Η Επιτροπή της παραγράφου 1
του άρθρου 3, δύναται να καθορίσει µικρότερο πλάτος
παραλίας, µετά από αιτιολογηµένη κρίση, λαµβάνοντας
υπόψη, ιδίως, τα ειδικότερα γεωµορφολογικά στοιχεία
και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και δοµηµένου
περιβάλλοντος της περιοχής. Στο πλαίσιο εκπόνησης και
θεσµοθέτησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, στις πε-
ριοχές που είναι καθορισµένος ο αιγιαλός, καθορίζεται
και η γραµµή παραλίας µε βάση τα ως άνω κριτήρια. Στις
περιπτώσεις που κατά τη φάση εκπόνησης των Τ.Χ.Σ., έ-
χει ήδη καθορισθεί η παραλία, αυτή ενσωµατώνεται ως
έχει.

3. «Παλαιός αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς η οποία προ-
κύπτει από τη µετακίνηση της ακτογραµµής προς τη θά-
λασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή νόµιµα τε-
χνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραµµή αιγια-
λού και το όριο του παλαιότερα υφιστάµενου αιγιαλού.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«8.«Λιµενικά έργα» είναι εκείνα που εκτελούνται ολι-
κά ή µερικά στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την πα-
ρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το υ-
πέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λί-
µνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού ή στη ζώνη λιµέ-
να, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαµόρφωση ή αλ-
λοίωση των χώρων αυτών.»

Άρθρο 24
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 2 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας

ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους
του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης

και κοίτης πλεύσιµου ποταµού

1. Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη, η παρόχθια ζώνη, το
υδάτινο στοιχείο, ο πυθµένας και το υπέδαφος του βυ-
θού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοί-
της πλεύσιµου ποταµού είναι πράγµατα κοινόχρηστα και
ανήκουν κατά κυριότητα στο Δηµόσιο, το οποίο έχει υ-
ποχρέωση να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται,
σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας και του χωροταξι-
κού σχεδιασµού. 

2. Η προστασία των κοινοχρήστων πραγµάτων και του
οικοσυστήµατος αυτών  της παραγράφου 1 είναι ευθύνη
του Κράτους, το οποίο µεριµνά για την οργάνωση και
λειτουργία ολοκληρωµένου συστήµατος καταγραφής,
διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου τους, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, τις αρχές της αειφορίας και του
χωροταξικού σχεδιασµού.

3. Κύριος προορισµός των κοινοχρήστων πραγµάτων
της παραγράφου 1 είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρό-
σβαση του κοινού προς αυτά, καθώς και η επικοινωνία
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της ξηράς µε τη θάλασσα, λιµνοθάλασσα, λίµνη ή ποτα-
µό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα α-
πό εισήγηση του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού,
επιτρέπεται η εξαίρεση τµηµάτων των κοινοχρήστων
πραγµάτων της παραγράφου 1 από την κοινή χρήση, α-
ποκλειστικά και µόνο για την εξυπηρέτηση επιτακτικού
δηµοσίου συµφέροντος που αφορά  τη δηµόσια ασφά-
λεια, την υγεία και την προστασία του φυσικού και πολι-
τιστικού περιβάλλοντος. Επιτρέπεται, επίσης, η παραχώ-
ρηση των πραγµάτων αυτών µόνο κατά χρήση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτισµάτων και εν γένει
η τοποθέτηση κατασκευασµάτων στον αιγιαλό, την πα-
ραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοι-
χείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θά-
λασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσι-
µου ποταµού. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται µόνο η εκτέλε-
ση έργων για την επιδίωξη των σκοπών τους οποίους
προβλέπει ο παρών νόµος, καθώς και για τη διευκόλυνση
πρόσβασης στους χώρους αυτούς ατόµων µε ειδικές α-
νάγκες (ΑµεΑ). Αν µεταξύ αιγιαλού και δηµόσιας οδού,
κατά την έννοια των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3155/1955
(Α΄ 63) και του άρθρου 1 του π.δ. 347/1993 (Α΄146), πα-
ρεµβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο, πρέπει να υπάρχει ελεύ-
θερη δίοδος για την ακώλυτη και ασφαλή πρόσβαση
στον αιγιαλό από τη δηµόσια οδό, σύµφωνα µε την πο-
λεοδοµική νοµοθεσία.

5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη των µεγάλων
λιµνών και των πλεύσιµων ποταµών, που καθορίζονται ή
επανακαθορίζονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 3,5,6 και 7Α,
ανήκουν στη δηµόσια κτήση, είναι ανεπίδεκτα κτήσης ι-
διωτικών δικαιωµάτων και καταγράφονται ως πράγµατα
κοινόχρηστα, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δηµόσιο,
το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται κατά τις
διατάξεις του παρόντος νόµου. Με την παρούσα δεν θί-
γονται ήδη κτηθέντα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα και ισχύ-
ουσες συµβάσεις παραχώρησης.

Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2971/2001

Στο άρθρο 3 του ν. 2971/2001 προστίθεται παράγρα-
φος 5 ως εξής:

«5.α) Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών Δευτε-
ροβάθµια Επιτροπή Χάραξης των ορίων του αιγιαλού,
της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, η οποία αποτε-
λείται από:

i) έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.), ο οποίος προτείνεται από τον Πρόεδρο του
Ν.Σ.Κ., µε τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 

ii έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιου-
σίας της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή του, 

iii) έναν µηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή
του, µε ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού µηχανικού ή,
αν δεν υπάρχει τέτοιος, µε ειδικότητα τεχνολόγου τοπο-
γράφου µηχανικού,

iv) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής µε τον αναπληρωτή του,

v) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
µε τον αναπληρωτή του, µε ειδικότητα τοπογράφου ή
πολιτικού µηχανικού ή µηχανικού περιβάλλοντος. Γραµ-
µατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυν-

σης Δηµόσιας Περιουσίας. Η Επιτροπή συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και συνεδριάζει
κατά τις ώρες λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών. 
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται

κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Επιτροπής. 
γ) Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των εν-

δικοφανών προσφυγών στις περιπτώσεις επανακαθορι-
σµού του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγια-
λού κατά το άρθρο 7Α.» 

Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 7Α του ν. 2971/2001

Στο άρθρο 7Α προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Κατά της απόφασης επανακαθορισµού της οριο-

γραµµής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού επι-
τρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την α-
νάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµι-
κών, από τους έχοντες έννοµο συµφέρον, ενώπιον της
Δευτεροβάθµιας Επιτροπής της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 3. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρ-
µόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία την αποστέλλει α-
µελλητί και πάντως µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέ-
ρες, µαζί µε ολόκληρο τον σχετικό φάκελο, στη Δευτε-
ροβάθµια Επιτροπή. Η απόφαση της Δευτεροβάθµιας Ε-
πιτροπής εκδίδεται µέσα σε ένα τρίµηνο από την περιέ-
λευση σ’ αυτήν της ενδικοφανούς προσφυγής και του
φακέλου, κοινοποιείται στον προσφεύγοντα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του
Κ.Ε.Δ.Ε., τοιχοκολλάται στο Κατάστηµα του οικείου Δή-
µου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οι-
κονοµικών.»  

Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 2971/2001

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή, πριν από τη χάραξη της οριογραµµής
του αιγιαλού και της παραλίας, διεξάγει αυτοψία και
λαµβάνει υπόψη της τις φυσικές και λοιπές ενδείξεις,
που επηρεάζουν το πλάτος του αιγιαλού και της παρα-
λίας και ιδίως:»

Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 11 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
Υφιστάµενα έργα και εγκαταστάσεις µε βάση 

αναπτυξιακούς νόµους και συµβάσεις που έληξαν

1α) Μετά τη λήξη σύµβασης που έχει συναφθεί από το
Ελληνικό Δηµόσιο, τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού
(Ε.Ο.Τ.), τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή τους Ο.Τ.Α.
µε τρίτους ή τη λήξη παραχώρησης από το Ελληνικό Δη-
µόσιο, κατ’ εφαρµογή διατάξεων αναπτυξιακών νόµων,
που αφορούν έργα και εγκαταστάσεις, που έχουν εκτε-
λεσθεί και λειτουργούν νόµιµα ύστερα από άδεια αρµό-
διας αρχής σε αιγιαλό, παραλία, όχθη,  παρόχθια ζώνη,
υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού της
θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου
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ποταµού, ο Υπουργός Οικονοµικών και ο καθ’ ύλην αρµό-
διος Υπουργός αποφασίζουν, αιτιολογηµένα, µε κοινή α-
πόφαση, ύστερα από σχετικό αίτηµα ενδιαφεροµένου
για τη διατήρηση ή µη αυτών και καθορίζουν τη χρήση
τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστηµα
της παραχώρησης και χρήσης τους, το οποίο δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερο από είκοσι (20) χρόνια και καθορίζε-
ται το αντάλλαγµα κατά το άρθρο 16Α, το οποίο αναπρο-
σαρµόζεται ανά πενταετία.
β) Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην κατά τόπο αρµό-

δια Κτηµατική Υπηρεσία αίτηση συνοδευόµενη από τε-
χνικό φάκελο θεωρηµένο από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της οικείας Περιφέρειας, στον οποίο περιλαµβά-
νεται διάγραµµα αποτύπωσης των υφισταµένων έργων
και τεχνική έκθεση για τη στατική ικανότητα και λειτουρ-
γικότητά τους.
γ) Για τη διατήρηση και περαιτέρω παραχώρηση των

έργων και εγκαταστάσεων της παραγράφου 1 ζητούνται
οι σύµφωνες γνώµες του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργεί-
ου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ό-
σον αφορά την τήρηση της ισχύουσας περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας, καθώς και του Γ.Ε.Ν., στην περίπτωση έρ-
γων προς εξυπηρέτηση πλωτών µέσων. Οι γνώµες αυτές
πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας έξι (6) µηνών, άλλως οι κατασκευές κρίνονται µη
διατηρητέες. Επιπλέον, ζητούνται οι γνώµες των αρµό-
διων υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής και Τουρισµού, για έργα που έγιναν από τον Ε.Ο.Τ. ή
για λογαριασµό του ή αφορούν τουριστικούς λιµένες, ε-
κτός αυτών που εµπίπτουν στις διατάξεις της περίπτω-
σης β΄της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993
(Α΄118), καθώς και του οικείου Δήµου, εφόσον οι υπηρε-
σίες αυτές δεν έχουν γνωµοδοτήσει κατά τη διαδικασία
της περιβαλλοντικής αδειότησης. Οι γνώµες πρέπει να
διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3)
µηνών, άλλως η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές. 

2. Σε περίπτωση που στα προς διατήρηση και παραχώ-
ρηση της χρήσης έργα και εγκαταστάσεις περιλαµβάνο-
νται και τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις δηµοσίου ή κοι-
νωφελούς σκοπού που συνδέονται λειτουργικά και απο-
τελούν οργανικό σύνολο µε αυτά που είχαν αρχικά ε-
γκριθεί και έχουν κατασκευαστεί µέχρι την 28.7.2011
χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής σε αιγιαλό, παραλία,
όχθη,  παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υ-
πέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λί-
µνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, είναι δυνατή η δια-
τήρηση και παραχώρηση της χρήσης τους µε την κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υπουργού της παραγράφου 1. Στην περίπτωση
αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και
γ΄ της παραγράφου 1.

3. Εφόσον στην απόφαση διατήρησης και παραχώρη-
σης της χρήσης περιλαµβάνονται έργα και εγκαταστά-
σεις της παραγράφου 2, ο παραχωρησιούχος υποχρεού-
ται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από
την έκδοση της απόφασης περί διατήρησης και παραχώ-
ρησης να υποβάλλει αίτηση περί αδειοδότησης των µη
καλυπτόµενων από την αρχική άδεια έργων κατά τη δια-
δικασία του άρθρου 14Α.

4. Η απόφαση περί διατήρησης και παραχώρησης της
χρήσης ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών, αζηµίως για το Δηµόσιο, σε περίπτωση µη υποβο-
λής µέσα στην τασσόµενη αποκλειστική προθεσµία των

δύο (2) µηνών της αίτησης της παραγράφου 3 ή στην πε-
ρίπτωση απόρριψής της.

5. Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης εκ των υ-
στέρων αδειοδότησης, ο παραχωρησιούχος υποχρεού-
ται να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις που υφίστανται
χωρίς άδεια µέσα σε τρία (3) χρόνια από την ηµέρα κατά
την οποία η απόρριψη της αίτησης καθίσταται τελεσίδι-
κη, άλλως η αποξήλωση διενεργείται από το Δηµόσιο, η
δε δαπάνη της βαρύνει τον παραχωρησιούχο και βεβαιώ-
νεται και εισπράττεται, σύµφωνα µε τον Κώσικα Είσπρα-
ξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Από την αποξήλωση
εξαιρούνται κατασκευές ή οικοδοµήµατα, τα οποία τε-
λούν υπό καθεστώς προστασίας, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 3028/2002 (Α΄153), ή έχουν κριθεί διατηρητέα
µε βάση τις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας.

6. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού κα-
θορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Σε
περίπτωση που αφορούν βιοµηχανικές µονάδες µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και
Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που αφορούν ξενοδοχειακές
µονάδες µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Τουρισµού. Σε περίπτωση
που αφορούν εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και επιχει-
ρήσεις µεταλλευτικών, λατοµικών και βιοµηχανικών ορυ-
κτών µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7. Τα έργα ή εγκαταστάσεις επί του αιγιαλού, της πα-
ραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου
στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους του βυθού
της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης
πλεύσιµου ποταµού, ανήκουν στο Δηµόσιο, το οποίο
µπορεί να τα καταργεί ή να τα µετατρέπει οποτεδήποτε
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ασφάλειας ή ε-
θνικής άµυνας, χωρίς καµία υποχρέωση για αποζηµίωση
του παραχωρησιούχου.»

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 12 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

1. Αν η Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 δια-
πιστώσει ότι η ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα, επι-
τρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δηµόσιων
έργων, των αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγιαλό,
την παραλία ή το θαλάσσιο χώρο για την αποτροπή της
διάβρωσης. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τα σχετικά
στοιχεία και προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού Σχε-
δίου για την Προσαρµογή στην Κλιµατική αλλαγή των
άρθρων 42-45 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)   για την προ-
σαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, εφόσον αυτό έχει ε-
γκριθεί και περιέχει τέτοιες προβλέψεις, και ειδικότερες
διατάξεις, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλο-
ντος. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η διάβρωση προήλ-
θε από µη νόµιµες ενέργειες ή έργα, επιβάλλονται οι δι-
οικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 29.

2. Αν από τη διάβρωση απειλείται ιδιωτικό ακίνητο,
µπορεί να επιτραπεί στον κύριό του να κατασκευάσει µε
δαπάνη του προ της ιδιοκτησίας του και µε την επίβλεψη
µηχανικού, που έχει από το νόµο σχετικό δικαίωµα, τα
προστατευτικά έργα της παραγράφου 1, βάσει µελέτης η
οποία θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
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της οικείας Περιφέρειας, που έχει και τον έλεγχο του
έργου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Πε-
ριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της ίδιας Περιφέ-
ρειας σχετικά µε τη συµβατότητα του συγκεκριµένου έρ-
γου µε το Περιφερειακό Σχέδιο για την προσαρµογή
στην κλιµατική αλλαγή. Τα κατασκευασθέντα έργα, εφό-
σον εµπίπτουν σε χώρους που ανήκουν στο Δηµόσιο,
δεν θεωρούνται ως όριο ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση δια-
πίστωσης αυθαίρετης κατάληψης των χώρων αυτών
λαµβάνονται όλα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νο-
µοθεσία µέτρα για την προστασία τους.

3. Αιτήµατα των ενδιαφεροµένων για την κατασκευή
των ανωτέρω έργων υποβάλλονται στην αρµόδια Κτηµα-
τική Υπηρεσία, µε πλήρη φάκελο, που περιλαµβάνει: α)
ακτοµηχανική µελέτη θεωρηµένη από τη Διεύθυνση Λι-
µενικών Υποδοµών της, του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, τεχνική µελέτη του έργου θεωρηµένη από
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέ-
ρειας, το σκοπό που αυτό εξυπηρετεί, τον τρόπο αντιµε-
τώπισης της διάβρωσης, στοιχεία που αποδεικνύουν την
υφιστάµενη διάβρωση στην περιοχή εκτέλεσης του προ-
στατευτικού έργου και τη σύµφωνη γνώµη της Διεύθυν-
σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας
Περιφέρειας, για τη συµβατότητα του έργου µε το Περι-
φερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για την προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή, εφόσον αυτό έχει εγκριθεί και περιέ-
χει τέτοιες προβλέψεις, β) τοπογραφικό διάγραµµα, κλί-
µακας 1:500, στο οποίο απεικονίζονται οι οριογραµµές
αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, αν υπάρχει,
και τα προς κατασκευή έργα, µε συντεταγµένες και µε
αλφαβητική ή αριθµητική περιγραφή των κορυφών τους
και υπόµνηµα, στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά το εµβα-
δόν των προς αδειοδότηση έργων στη στάθµη της Μέ-
σης Στάθµης Θάλασσας (ΜΣΘ) και γ) απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Για την αδειοδότηση
των προστατευτικών έργων εκδίδεται απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών ύστερα από σύµφωνη γνώµη των
Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του οικεί-
ου Περιφερειακού Συµβουλίου και απλή γνώµη του Συµ-
βουλίου Αρχιτεκτονικής της οικείας Περιφερειακής Ενό-
τητας. Αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωµοδοτήσει
κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
του έργου, οι γνωµοδοτήσεις τους µπορεί να συνυπο-
βληθούν από τον ενδιαφερόµενο για την κατασκευή των
ανωτέρω έργων µαζί µε την αίτηση. Αν στη µελέτη του
έργου προβλέπονται τεχνικές αναπλήρωσης της ακτής,
η διαδικασία αναπλήρωσης είναι δυνατόν να επαναλαµ-
βάνεται χωρίς νέα αδειοδότηση, εφόσον προβλέπεται
στις υποβαλλόµενες µελέτες και για το χρονικό διάστη-
µα ισχύος τους. 

4. Αν από τη διάβρωση της ακτής απειλούνται µε κατα-
στροφή αρχαία, καθώς και η ακεραιότητα των εγκατα-
στάσεων αρχαιολογικών χώρων, µε απόφαση του Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µπορεί να
επιτραπεί στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού, η εκτέλεση των αναγκαίων
προστατευτικών έργων των αρχαίων µε βάση ακτοµηχα-
νική και τεχνική µελέτη, που θεωρούνται από τη Διεύ-
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, α-
νεξάρτητα από το αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κα-
θορισµού της οριογραµµής του αιγιαλού, της παραλίας

και του παλαιού αιγιαλού. Η αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκτελεί το
έργο, ενηµερώνει την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία για
την έναρξη και το πέρας των εργασιών εκτέλεσης του
έργου.    

5. Για την τροποποίηση ήδη αδειοδοτηµένων έργων
προστασίας των ακτών, εφόσον µε τις τροποποιήσεις
αυτές δεν µεταβάλλονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά
και η ακριβής θέση του έργου, ακολουθείται η διαδικασία
της παραγράφου 3, χωρίς να απαιτούνται εκ νέου οι σύµ-
φωνες γνώµες των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου και απλή
γνώµη του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής της οικείας Περι-
φερειακής Ενότητας, εφόσον αυτές έχουν ληφθεί κατά
τη διαδικασία έκδοσης Α.Ε.Π.Ο., η οποία εξακολουθεί να
ισχύει. Η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για τα
έργα αυτά γίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 6 του
ν. 4014/2011. 

6. Τα έργα των παραγράφων 1 και 2 ανήκουν στο Δη-
µόσιο, το οποίο µπορεί να τα καταργεί ή να τα µετατρέ-
πει οποτεδήποτε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και
ασφάλειας ή εθνικής άµυνας, χωρίς καµία υποχρέωσή
του για αποζηµίωση ή καταβολή της δαπάνης του ιδιώτη.

7. Αν γίνουν προσχώσεις χωρίς άδεια ή µε υπέρβαση
της άδειας ή δεν εκτελούνται νόµιµα τα σχετικά έργα,
δεν επιτρέπεται η επαναχάραξη του αιγιαλού ή της πα-
ραλίας. Οι εκτάσεις που δηµιουργούνται από τις προ-
σχώσεις αυτές θεωρούνται αιγιαλός.»

Άρθρο 30
Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 2971/2001

Στον ν. 2971/2001 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:

«Άρθρο 12Α
Επείγοντα Έργα

1.Επιτρέπεται η εκτέλεση έργων σε χώρο αιγιαλού,
παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου,
πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνο-
θάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού,
κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που ορίζονται στον
παρόντα νόµο, συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικα-
σίας του άρθρου 8, για την αντιµετώπιση έκτακτων ανα-
γκών πολιτικής προστασίας, όπως αυτές προσδιορίζο-
νται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3013/2002
(Α΄ 102) και εφόσον έχει προηγηθεί η κήρυξη µιας πε-
ριοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή ετοιµότητας
πολιτικής προστασίας, µε απόφαση του εκάστοτε αρµο-
δίου οργάνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του
ν. 3013/2002. 

2. Για την εκτέλεση των έργων της παραγράφου1 α-
παιτείται να κατατεθεί στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρε-
σία και στην αρµόδια Λιµενική Αρχή από τον φορέα ε-
κτέλεσης του έργου η απόφαση εξαίρεσης από τη διαδι-
κασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε την
παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 41 του ν. 4456/2017
(Α΄ 42), καθώς και τεχνικός φάκελος για τα απαιτούµενα
έργα, εγκεκριµένος από την αρµόδια για την περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση αρχή. Ο φορέας εκτέλεσης του έρ-
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γου ενηµερώνει την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία και
την αρµόδια Λιµενική Αρχή για την έναρξη και το πέρας
των εργασιών εκτέλεσης του έργου, καθώς και την αρ-
µόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού για την παρακολούθηση των έργων, όπου απαιτεί-
ται. 

3. Αν στους χώρους στους οποίους επετράπη η εκτέ-
λεση των έργων επείγοντος χαρακτήρα προϋφίστανται
έργα που έχουν γίνει χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυ-
τής και έχουν κατασκευαστεί µέχρι τις 28.7.2011, µετά
την εκτέλεση των έργων επείγοντος χαρακτήρα γίνεται
η αδειοδότηση και παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού
των υφιστάµενων έργων, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 14Α, διαφορετικά διατάσσεται η κατεδάφισή
τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27. Αν για
τα χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής έργα απορριφθεί
η αίτηση αδειοδότησης και παραχώρησης χρήσης του αι-
γιαλού, αυτά κρίνονται κατεδαφιστέα. 

4. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις
του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 (Α΄184).»

Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
Παραχώρηση απλής χρήσης 

1. «Απλή χρήση» αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρό-
χθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου της θάλασσας, λιµνο-
θάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, είναι κάθε
χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορι-
σµός τους ως κοινόχρηστων πραγµάτων και δεν επέρχε-
ται αλλοίωση στη φυσική µορφολογία τους και τα βιοτι-
κά στοιχεία τους. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον πα-
ρόντα νόµο, η παραχώρηση απλής χρήσης γίνεται έναντι
ανταλλάγµατος. Για την παραχώρηση της απλής χρήσης
παρέχει αιτιολογηµένη γνώµη ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθ-
µού µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, µε την ο-
ποία προτείνονται οι αιγιαλοί, παραλίες, όχθες και παρό-
χθιες ζώνες που µπορεί να παραχωρηθούν, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του παρόντος. 

2.α) Η παραχώρηση της απλής χρήσης, γίνεται µε από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από δηµοπρα-
σία, η οποία µπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Ως τι-
µή εκκίνησης της δηµοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγµα
του άρθρου 16Α. Σε περίπτωση επανάληψης της δηµο-
πρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιµή εκκίνη-
σης δεν µπορεί να είναι µικρότερη του πενήντα τοις εκα-
τό (50%) του ανταλλάγµατος που κατακυρώθηκε στην
αρχική δηµοπρασία και πάντως όχι µικρότερη του ανταλ-
λάγµατος του άρθρου 16Α, ο δε αρχικός υπερθεµατι-
στής, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίµατος
ή εξ αγχιστείας µέχρι και του δεύτερου βαθµού, καθώς
και οι εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν όλοι οι παρα-
πάνω, αποκλείονται από τη δηµοπρασία. Η διάρκεια της
δια δηµοπρασίας παραχώρησης δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τα τρία (3) έτη. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών καθορίζεται η διαδικασία δηµοπρασίας, οι γενικοί ό-
ροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την παραχώρηση. 
β) Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή δηµοτικές επιχειρήσεις του

άρθρου 266 του ν. 3463/2006 (Α΄11) η παραχώρηση µπο-

ρεί να γίνει και απευθείας µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Οικονοµικών, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά στις διατάξεις του παρόντος. Η παραχώρηση
προς τις δηµοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του
ν. 3463/2006 γίνεται για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωµα
περαιτέρω παραχώρησης µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Αν ο
παραχωρησιούχος είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού επιτρέπεται η
από αυτόν περαιτέρω παραχώρηση, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 4 και την περίπτωση α΄της παραγράφου 5, µε
αντάλλαγµα, που καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο
16Α. Η παραχώρηση µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονική
δηµοπρασία µε τιµή εκκίνησης το αντάλλαγµα που καθο-
ρίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Τα ισχύοντα για τις
παραχωρήσεις από το Δηµόσιο εφαρµόζονται και στις
παραχωρήσεις από τους Ο.Τ.Α.. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι-
κονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται οι θέσεις προς παραχώρηση, τα τεχνικά θέµατα, οι
λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις, και οι αναγκαίες λεπτο-
µέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης, συµπερι-
λαµβανοµένων και των περιπτώσεων των παραγράφων 5
και 6, ειδικότεροι όροι για την παραχώρηση απλής χρή-
σης σε θέσεις που βρίσκονται σε περιοχές ενταγµένες
στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και σε περιοχές για τις ο-
ποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισµού
τους ως προστατευοµένων των νόµων 1650/1986
(Α΄160), 3937/2011 (Α΄ 60) και 3028/2002 (Α΄53). Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος
καταβολής του ανταλλάγµατος για την παραχώρηση, και
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω θέσεις αναρτώνται υπο-
χρεωτικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Δη-
µόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών. 

4. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αι-
γιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσι-
µου ποταµού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυ-
πηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού, ι-
δίως για εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, ξα-
πλωστρών, οµπρελών, λειτουργία αυτοκινούµενου ή ρυ-
µουλκούµενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και
τραπεζοκαθισµάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη
διέλευση του κοινού και ανάλογα µε τη σύσταση του ε-
δάφους του αιγιαλού, µε τη διαδικασία και τους όρους
των παραγράφων 2 και 3. Το εµβαδόν κάθε παραχώρη-
σης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετρα-
γωνικά µέτρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραµένει
ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον ε-
ξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού εµβαδού του, α-
νάλογα µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, µη
υπολογιζοµένου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και
µη αξιοποιήσιµος και µε τους περιορισµούς, ως προς το
ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται σ’ αυτήν.

5. α) Στα όµορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιµνοθά-
λασσα, λίµνη ή πλεύσιµο ποταµό κύρια ξενοδοχειακά
καταλύµατα, οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις
(camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωµατεία α-
ναγνωρισµένα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,
καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων µέσων αναψυχής,
που δραστηριοποιούνται σε χώρο όµορο του κοινοχρή-
στου και λειτουργούν νόµιµα, και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ.
20 (Β΄444/1999), µπορεί να παραχωρείται µε αντάλλαγ-
µα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας
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ζώνης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο
3, χωρίς δηµοπρασία, για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία
(3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώ-
το εδάφιο της παραγράφου 4. Σε περίπτωση ύπαρξης
συνεχόµενων όµορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφί-
ου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ο-
ρίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο
(2) µέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη
της επιχείρησης είναι µικρότερη των έξι (6) µέτρων, η ε-
λεύθερη ζώνη µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%)
εκατέρωθεν των ορίων της. Αν µεταξύ των χώρων που α-
σκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινό-
χρηστων χώρων του πρώτου εδαφίου της παρούσας πα-
ρεµβάλλεται δηµοτική οδός, η ιδιότητα του όµορου δια-
τηρείται. Το ίδιο ισχύει και όταν µεταξύ της επιχείρησης
και των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων παρεµβάλλεται
πλατεία. Αν υπάρχουν περισσότερες από µία επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται µε πρόσοψη σε πλατεία ό-
µορη των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων, διενεργείται
δηµοπρασία για την παραχώρηση τµηµάτων αυτών, η ο-
ποία µπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά, µε τιµή εκκί-
νησης το αντάλλαγµα που ορίζεται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 16Α. Αν µεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστη-
ριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων
µεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ι-
διωτική περιουσία του Δηµοσίου ή της εταιρείας µε την
επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.», της ανω-
τέρω παραχώρησης απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση
εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος επί του ακινήτου
αυτού και η επέκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότη-
τας και επ’ αυτού, προκειµένου να αποκτηθεί η ιδιότητα
του όµορου. Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση της
παρούσας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α.  
β) Στα όµορα προς τον αιγιαλό κύρια ξενοδοχειακά κα-

ταλύµατα και στις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώ-
σεις (camping) επιτρέπεται η άσκηση επιχείρησης θα-
λασσίων µέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρη-
σης, ύστερα από την έκδοση της προς τούτο απαιτούµε-
νης ειδικής άδειας βάσει του Γενικού Κανονισµού Λιµένα
µε αριθµό 20. 
γ) Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης β΄ επιτρέπεται να

συνάπτουν σύµβαση έργου µε τρίτο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, που διαθέτει όλες τις νόµιµες άδειες και ε-
γκρίσεις, που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισµό Λι-
µένα µε αριθµ. 20, µε σκοπό την άσκηση των δραστηριο-
τήτων της περίπτωσης β΄. Η συγκεκριµένη δραστηριότη-
τα ασκείται σε σαφώς καθορισµένο τµήµα του παραχω-
ρηθέντος αιγιαλού, που δεν µπορεί να ξεπερνά το είκοσι
τοις εκατό (20%) της συνολικής παραχώρησης, µε α-
ντάλλαγµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανα-
λογούν για τον συγκεκριµένο παραχωρούµενο χώρο και
καθορισθέν για την παραχώρηση αντάλλαγµα, και για
χρονικό διάστηµα, το οποίο είναι ίσο ή µικρότερο µε το
χρόνο της παραχώρησης, σε κάθε δε περίπτωση, δεν
µπορεί να ξεπερνά τον υπόλοιπο χρόνο παραχώρησης.
Η παραχώρηση ανακαλείται αν διαπιστωθεί ότι το κατα-
βαλλόµενο αντάλλαγµα είναι υψηλότερο από το αναλο-
γούν για το συγκεκριµένο παραχωρούµενο χώρο και κα-
θορισθέν για την παραχώρηση. Οι διατάξεις του Γενικού
Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20 εφαρµόζονται και στη
συγκεκριµένη περίπτωση. Την ευθύνη για την τήρηση
των όρων της παραχώρησης φέρει ο παραχωρησιούχος,
ευθυνόµενος πλήρως από κοινού και εις ολόκληρον µε
τον εξ αυτού έλκοντα δικαιώµατα. Η σύµβαση του πρώ-

του εδαφίου κοινοποιείται στην αρµόδια Κτηµατική Υπη-
ρεσία, η οποία ασκεί έλεγχο νοµιµότητας.
δ) Οι  περιπτώσεις β΄και γ΄δεν αποκλείουν την παρα-

χώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή πα-
ρόχθιας ζώνης σε τρίτο επιχειρηµατία, στην ίδια περιο-
χή, για την άσκηση επιχείρησης θαλάσσιων µέσων ανα-
ψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20. 

6. Η ανάπτυξη των οµπρελών, ξαπλωστρών και των
θαλάσσιων µέσων αναψυχής σύµφωνα µε τις παραγρά-
φους 4 και 5,  µπορεί να καλύπτει µέχρι το  εξήντα τοις
εκατό (60%) του παραχωρούµενου χώρου, µε τρόπο ώ-
στε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού
κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ε-
λεύθερης ζώνης από την ακτογραµµή πλάτους  τουλάχι-
στον πέντε (5) µέτρων. Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, πα-
ρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιµνοθά-
λασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, που έχει εντα-
χθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν µπορεί να υ-
περβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρού-
µενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι
διατήρησης για το προστατευτέο αντικείµενο. Η παρα-
βίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της
παραχώρησης.

7. Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για οµπρέ-
λες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσµατα και τροχήλατες κα-
ντίνες, όταν το µήκος ή πλάτος αυτού είναι µικρότερο
των  πέντε (5) µέτρων ή όταν το συνολικό εµβαδόν του
αιγιαλού είναι µικρότερο των εκατό πενήντα (150) τε-
τραγωνικών µέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που υ-
πάρχουν σε ισχύ άδειες λειτουργίας επιχείρησης, από
τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 4, και µέχρι τη λήξη
τους.

8. Οι περιορισµοί των παραγράφων 6 και 7 ισχύουν και
για τις παραχωρήσεις της παραγράφου 5.

9. Στις παραχωρήσεις των παραγράφων 4 και 5 ο πα-
ραχωρησιούχος είναι υποχρεωµένος να επισηµαίνει επί
του εδάφους τα όρια του παραχωρούµενου χώρου µε
τρόπο, αναγνωρίσιµο και εύκολα αντιληπτό από τους
χρήστες του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρό-
χθιας ζώνης. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να αναρτά σε
εµφανές σηµείο πινακίδα συγκεκριµένων διαστάσεων µε
το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούµενου χώ-
ρου, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η ενδεχόµενη
παραβίαση των ορίων της παραχώρησης και οι αρµόδιες
υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης του αιγιαλού µπορεί να
καταγγείλει τις παραβάσεις. Τα παραπάνω στοιχεία α-
ναρτώνται και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήµου. Ο
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, ύστερα από συνεργασία µε την αρµό-
δια Κτηµατική Υπηρεσία, είναι υποχρεωµένος να αναρτά
σε εµφανές σηµείο του αιγιαλού πινακίδα µε το σχέδιο
του αιγιαλού επί του οποίου θα επισηµαίνονται όλες οι
παραχωρήσεις στον συγκεκριµένο αιγιαλό. Σε περίπτω-
ση παραβίασης των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται
στον χρήστη του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή
παρόχθιας ζώνης η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή
καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος κοινό-
χρηστου χώρου. 

10. Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης των
παραγράφων 4 και 5 απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιη-
τικού περί µη οφειλής στον οικείο δήµο. 

11. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια
ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυ-
θού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσι-
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µου ποταµού, που περιβάλλουν ή εντός των οποίων βρί-
σκονται αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τό-
ποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της α-
πλής χρήσης τους αποτελεί η προηγούµενη σύµφωνη
γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού.

12. Όλοι οι όροι και οι περιορισµοί του παρόντος ισχύ-
ουν και εφαρµόζονται και στα Τουριστικά Δηµόσια Κτή-
µατα, που έχουν χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα οποία έ-
χει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου κατ’ εφαρµο-
γή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ Συντα-
κτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (Α΄33).»

Άρθρο 32 
Προσθήκη άρθρου 13Α στον ν. 2971/2001

Στον ν. 2971/2001 µετά το άρθρο 13 προστίθεται άρ-
θρο 13Α ως εξής:

«Άρθρο 13Α
Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης

1.α) Επιτρέπεται, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος,
που καθορίζεται µε τη µε αριθµό 8321.3/06/14/2014 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄2788) και µε τη διαδικασία
της περίπτωσης β΄, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χω-
ρίς επέµβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες, επιφάνειας
µέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών µέτρων για ε-
ποχιακή χρήση διάρκειας µέχρι έξι (6) µηνών, για την ε-
ξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη σκοπών που
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για
πολιτιστικούς ή τουριστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η
χρήση των εγκαταστάσεων του προηγούµενου εδαφίου
για τη λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής και
γενικώς επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
β) Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας ε-

ντός θαλάσσιας ζώνης λιµένα (ΘΖΛ) εκδίδεται απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύ-
στερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού, του Γενικού Γραµµατέα Τουριστικής Πο-
λιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού και ει-
σήγηση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής. Οι γνώµες του
προηγουµένου εδαφίου πρέπει να διατυπωθούν εντός α-
ποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών, αλλιώς η διαδι-
κασία συνεχίζεται χωρίς αυτές. Αν η ΘΖΛ βρίσκεται ε-
ντός προστατευόµενης περιοχής για την οποία υπάρχει
Φορέας Διαχείρισης, για την έκδοση της απόφασης α-
παιτείται και η σύµφωνη γνώµη του. Για την τοποθέτηση
και χρήση πλωτής εξέδρας εκτός ΘΖΛ απαιτείται επιπλέ-
ον και η σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Κτηµατικής Υπη-
ρεσίας, καθώς και του Φορέα Διαχείρισης, εφόσον υπάρ-
χει, η δε σχετική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό
Οικονοµικών.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-

κής Πολιτικής καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την ε-
φαρµογή της παρούσας και ιδίως αυτά που αφορούν ό-
ρους και  τεχνικά ζητήµατα ή προδιαγραφές που πρέπει
να πληρούν οι τοποθετούµενες εξέδρες, τη συντήρηση
και την αποµάκρυνσή τους, καθώς και τις συνθήκες πρό-
σβασης σε αυτές από την ξηρά και αντίστροφα.

2. Επιτρέπεται, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος,
καθοριζοµένου σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, µε απόφαση

του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από τη σύµφωνη
γνώµη των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και του Φορέα Δια-
χείρισης, εφόσον υπάρχει, να τοποθετούνται στο λι-
µναίο χώρο ή λιµνοθάλασσα, χωρίς επέµβαση στις ό-
χθες ή τις παρόχθιες ζώνες, πλωτές εξέδρες, επιφάνει-
ας µέχρι πενήντα (50) τετραγωνικών µέτρων για εποχια-
κή χρήση διάρκειας µέχρι έξι (6) µηνών, για την εξασφά-
λιση πρόσβασης και για την επιδίωξη σκοπών που προ-
βλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για πο-
λιτιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση των εγκα-
ταστάσεων του προηγουµένου εδαφίου για τη λειτουρ-
γία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής και γενικώς επιχει-
ρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την τοποθέτηση των πλωτών εξεδρών,
οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν αυτές, οι όροι
συντήρησης και αποµάκρυνσής τους, οι συνθήκες πρό-
σβασης σε αυτές από τις όχθες, τα τεχνικά εν γένει ζη-
τήµατα και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου. Ειδικά για τις λίµνες, το νε-
ρό των οποίων προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση,
λαµβάνονται υπόψη τα οριζόµενα στη µε αριθµ. Γ1(δ)/ΓΠ
οικ.67322/6.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Β΄ 3282). 

3. Επιτρέπεται, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος,
που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από σύµφωνη γνώ-
µη των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και  εισήγηση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής,
η τοποθέτηση σε θαλάσσιο χώρο για εποχιακή χρήση
διάρκειας έως έξι (6)µηνών, χωρίς επέµβαση στον αιγια-
λό, συστηµάτων φουσκωτών θαλάσσιων µέσων αναψυ-
χής, θαλάσσιων παιδικών χαρών και λοιπών συναφών
συστηµάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζε-
ται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας
και ιδίως αυτά που αφορούν όρους και τεχνικά ζητήµατα
ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα ανωτέρω α-
ναφερόµενα συστήµατα, η µέγιστη θαλάσσια επιφάνεια
που µπορεί να καταλαµβάνουν, οι περιοχές στις οποίες
επιτρέπεται η τοποθέτησή τους, ο µέγιστος αριθµός αυ-
τών ανά νοµό. 
Ειδικά για τις πλωτές εξέδρες εποχιακής χρήσης, ανε-

ξαρτήτως της χωροθέτησής τους σε θαλάσσιο ή λιµναίο
χώρο ή σε ποταµό, αν αυτές τοποθετούνται κάθε χρόνο
στα ίδια σηµεία, απαιτείται ανανέωση της σύµφωνης
γνώµης των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολι-
τισµού και Αθλητισµού κάθε πέντε (5) έτη.

4. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, κα-
θώς και συστηµάτων φουσκωτών θαλάσσιων µέσων ανα-
ψυχής, σύµφωνα µε τις διαδικασίες των παραγράφων 1,
2 και 3, δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των πα-
ραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 14.

5. Επιτρέπεται, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος,
που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, η παραχώ-
ρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης, λιµνοθαλασσών, λιµνών και πλεύσι-
µων ποταµών σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών για
την εναπόθεση, αποκλειστικά και µόνο, πρώτων υλών, ε-
φοδίων και εξοπλισµών απαραίτητων για τη λειτουργία
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τους χωρίς τη χρήση οποιωνδήποτε κατασκευών. Η πα-
ραχώρηση γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για
χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) χρόνια, µε δυνατότητα
ανανέωσης. 

6. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτη-
µατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια
Λιµενική Αρχή, και µε την προϋπόθεση ότι η δραστηριό-
τητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της περι-
βαλλοντικής νοµοθεσίας, µπορεί να παραχωρείται, χω-
ρίς αντάλλαγµα, η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, ό-
χθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασ-
σας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, σε
ναυταθλητικά σωµατεία, που εποπτεύονται από τη Γενι-
κή Γραµµατεία Αθλητισµού, ή στη Γενική Γραµµατεία Α-
θλητισµού, µε αποκλειστικό σκοπό την άµεση εξυπηρέ-
τηση των αθλητικών αναγκών των µελών τους ή των α-
θλητικών σκοπών της, αντιστοίχως. Επίσης, επιτρέπεται,
η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγµατος, της απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτι-
νου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και
πλεύσιµου ποταµού σε αθλητικούς φορείς, ύστερα από
τη σύµφωνα γνώµη του οικείου δήµου, ή σε Ο.Τ.Α. για τη
διενέργεια αθλητικών αγώνων, για διάρκεια που δεν
µπορεί να ξεπερνά τις τριάντα (30) ηµέρες ανά έτος στο
σύνολο των παραλιών του Δήµου και µε την προϋπόθεση
ότι η δραστηριότητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατά-
ξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Στις περιπτώσεις
παραχώρησης της παρούσας δεν πρέπει να εµποδίζεται
η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, την παραλία, την ό-
χθη ή την παρόχθια ζώνη και το υδάτινο στοιχείο της θά-
λασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού.
Αν σύµφωνα µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της
παρούσας προβλέπεται αντάλλαγµα, αυτό καθορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 16Α µειωµένο κατά δέκα τοις εκα-
τό (10%).

7. Επιτρέπεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρ-
µόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται
στην αρµόδια Λιµενική Αρχή, η παραχώρηση, άνευ α-
νταλλάγµατος, τµηµάτων του αιγιαλού και της παραλίας
προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, ύστερα από αίτηση του οικείου
Δήµου, για την εκτέλεση έργων επ’ αυτών, µη µονίµως
πακτωµένων στο έδαφος, τα οποία διευκολύνουν απο-
κλειστικά την πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ή ε-
πιβάλλονται για λόγους δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας
του κοινού. Κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού οφείλει να εξασφαλί-
ζει την πρόσβαση σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε του-
λάχιστον µία παραλία της χωρικής του αρµοδιότητας.
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τήρηση της διαδι-
κασίας των παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 14. Ο φο-
ρέας διαχείρισης του έργου ενηµερώνει την αρµόδια υ-
πηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ώ-
στε, αν αυτό βρίσκεται εντός κηρυγµένου αρχαιολογι-
κού χώρου, να χορηγηθεί έγκριση και να παρακολουθεί-
ται η εκτέλεση του έργου. 

8. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτη-
µατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια
Λιµενική Αρχή, ύστερα από αίτηµα του οικείου δήµου, ε-
πιτρέπεται η παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, που καθορί-
ζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, της απλής χρήσης αι-
γιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λιµνοθά-
λασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού για τη διεξαγω-
γή πολιτιστικών εκδηλώσεων που διενεργούνται είτε υ-
πό την αιγίδα του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού είτε από τον

ίδιο τον Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, µε την προϋπόθεση ότι η δρα-
στηριότητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Οι παραχωρήσεις του
προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να ξεπεράσουν τις
είκοσι (20) ηµέρες ανά έτος για το σύνολο των αιγιαλών
στην περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Σε περίπτωση
που οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται ε-
ντός κηρυγµένων χερσαίων ή ενάλιων αρχαιολογικών
χώρων ή πλησίον µνηµείων, για την παραχώρηση απαι-
τείται η προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.

9. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτη-
µατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια
Λιµενική Αρχή, είναι δυνατή η παραχώρηση, µε αντάλ-
λαγµα, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, της
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης λίµνης, λιµνοθάλασσας και πλεύσιµου ποταµού
για τη διεξαγωγή γαµήλιων τελετών και εκδηλώσεων
κοινωνικού χαρακτήρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν αίρε-
ται ουσιωδώς η κοινοχρησία και ότι η δραστηριότητα δεν
αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που οι εκδηλώσεις αυτές
πραγµατοποιούνται εντός κηρυγµένων χερσαίων ή ενά-
λιων αρχαιολογικών χώρων ή πλησίον µνηµείων, για την
παραχώρηση απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της αρ-
µόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονοµικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Τουρισµού, η οποία εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καθορίζονται
οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδι-
κασία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου. Στην έκδοση της εν λόγω από-
φασης συµπράττει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, στην περίπτωση που µε την απόφαση αυτή κα-
θορίζονται οι ειδικότεροι όροι για την παραχώρηση για
τις περιοχές που είναι ενταγµένες στο δίκτυο Natura
2000, καθώς και σε περιοχές, για τις οποίες ισχύουν ειδι-
κότερες διατάξεις χαρακτηρισµού τους ως προστατευό-
µενων περιοχών των νόµων 650/1986 (Α΄160),
3937/2011 (Α΄ 60) και 3028/2002. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται και ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός παρα-
λιών ανά Δήµο και κοινωνικών εκδηλώσεων ανά παρα-
λία.

10. Αν διαπιστωθεί η διεξαγωγή πολιτιστικής, αθλητι-
κής ή άλλης εκδήλωσης κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς
και γαµήλιας τελετής, χωρίς τις οικείες άδειες ή κατά
παράβαση των όρων της σύµβασης παραχώρησης, η αρ-
µόδια Κτηµατική Υπηρεσία επιβάλλει σε βάρος του διορ-
γανωτή της εκδήλωσης πρόστιµο, το ύψος του οποίου α-
νέρχεται στο τριπλάσιο του ανταλλάγµατος που θα έ-
πρεπε να καταβληθεί για την παραχώρηση. Το πρόστιµο
βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε.. 

11. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτη-
µατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια
Λιµενική Αρχή, επιτρέπεται η παραχώρηση έναντι οικο-
νοµικού ανταλλάγµατος, που καθορίζεται σύµφωνα µε
το άρθρο 16Α, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, ό-
χθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασ-
σας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού για
τις ανάγκες λήψεων µε οπτικοακουστικά µέσα. Αν οι λή-
ψεις πραγµατοποιούνται εντός κηρυγµένων αρχαιολογι-
κών χώρων ή πλησίον µνηµείων, για την παραχώρηση α-
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παιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Υ-
φιστάµενες διατάξεις για τη λήψη άδειας από άλλες αρ-
χές εξακολουθούν να ισχύουν. 

12. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον οι προς
παραχώρηση χώροι εµπίπτουν σε περιοχές που είναι ε-
νταγµένες στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και για τις πε-
ριοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χα-
ρακτηρισµού τους ως προστατευοµένων του
ν.1650/1986, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οικείου
φορέα διαχείρισης.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης,
του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους
του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και
της κοίτης πλεύσιµου ποταµού  απευθείας, µε ή χωρίς α-
ντάλλαγµα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς διαχείρισης προστα-
τευόµενων περιοχών, µε σκοπό την έρευνα και µελέτη
του οικοσυστήµατος των ακτών και για λοιπούς ερευνη-
τικούς σκοπούς που αφορούν το περιβάλλον, εφόσον
αυτό προβλέπεται στην ιδρυτική τους πράξη ή αν η πα-
ραχώρηση κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση των συ-
ναφών προς τον ανωτέρω σκοπό αρµοδιοτήτων τους.

14. Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και των παρα-
γράφων 2, 3, 5, 9 και 11 απαιτείται η προσκόµιση πιστο-
ποιητικού περί µη οφειλής στον οικείο Δήµο.»

΄Αρθρο 33 
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 14
Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, είναι δυ-
νατή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην
παράγραφο 6, η χωρίς δηµοπρασία απευθείας παραχώ-
ρηση σε φορείς του Δηµοσίου Τοµέα και σε ιδιωτικές ε-
πιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης,
παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπε-
δάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λί-
µνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, για την εκτέλεση
έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προ-
στασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς, ερευνητι-
κούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστηµονικούς, ανάπλα-
σης, βιοµηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λι-
µενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς, αλι-
ευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς. Τοπικά χωρικά σχέ-
δια και θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, όπως αυτό ορίζε-
ται στον ν. 4546/2018 (Α΄101), λαµβάνονται υπόψη µετά
την έγκρισή τους.  Η παραχώρηση µπορεί να περιλαµβά-
νει και την απλή χρήση του αιγιαλού της παραλίας, ό-
χθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα
και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασ-
σας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού για την εξυ-
πηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων αυτών. Το
αντάλλαγµα για τις παραχωρήσεις του παρόντος καθορί-
ζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Ειδικά για λιµενικές
τουριστικές υποδοµές και επιχειρήσεις η παραχώρηση
γίνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Του-

ρισµού. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ε-
φαρµόζονται στους τουριστικούς λιµένες που εµπίπτουν
στο άρθρο 29 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118).

2. Επιτρέπεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία των παρα-
γράφων 1, 6, 7, 8, 9 και 10, η παραχώρηση του δικαιώµα-
τος χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης, παρόχθιας ζώ-
νης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του
βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της
κοίτης πλεύσιµου ποταµού ιδίως για:

α) σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλ-
λοντος, εφόσον τα έργα εκτελούνται από το Δηµόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ., συµπεριλαµβανοµένων των Ο.Τ.Α., επιχειρή-
σεις κοινής ωφέλειας ή Φορείς Διαχείρισης Προστατευ-
όµενων Περιοχών, 

β) ναυταθλητικά έργα µε βάση µελέτες, οι οποίες έ-
χουν εγκριθεί από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,
γ) έργα ανάπλασης του άρθρου 8 του ν. 2508/1997

(Α΄124) που εκτελούνται από το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α., 
δ) ερευνητικούς σκοπούς, 
ε) έργα εξυπηρέτησης ή εγκατάστασης επιχειρήσεων

υδατοκαλλιεργειών που λειτουργούν νόµιµα,
στ) την εγκατάσταση σταθερών ή πλωτών εξεδρών,

την κατασκευή προβλητών και κρηπιδωµάτων, την εγκα-
τάσταση ανυψωτικών και φορτοεκφορτωτικών µέσων
παντός είδους, ήτοι µεταφορικών ταινιών, γερανών, α-
γωγών µεταφοράς υγρών φορτίων και λοιπών συναφών
συστηµάτων ή άλλων έργων, τα οποία προορίζονται να
εξυπηρετούν τη µεταφορά φορτίων ή εφοδίων, που πα-
ράγονται ή χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις υδατο-
καλλιεργητικές, βιοµηχανικές, εξορυκτικές, ναυπηγοεπι-
σκευαστικές, που λειτουργούν νόµιµα σε ακίνητα επί
των οποίων οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν δικαίωµα
χρήσης µε βάση εµπράγµατη ή ενοχική σχέση και έχουν
κατασκευάσει τις κύριες εγκαταστάσεις τους. Η κατα-
σκευή των έργων, στο πλαίσιο της ανωτέρω παραχώρη-
σης, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, τη-
ρουµένων των γενικών και ειδικών πολεοδοµικών διατά-
ξεων, καθώς και των οικείων διατάξεων για τους λιµέ-
νες. Η κατασκευή των έργων του παρόντος δεν µπορεί
να αρχίσει αν προηγουµένως δεν κατατεθεί η απόφαση
παραχώρησης στην αρµόδια λιµενική αρχή. Τα έργα ανή-
κουν στο Δηµόσιο, το οποίο µπορεί να τα καταργεί ή να
τα µετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δηµοσίου συµ-
φέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άµυνας, χωρίς καµία
υποχρέωσή του για αποζηµίωση ή για καταβολή της δα-
πάνης κατασκευής και συντήρησής τους στον ιδιώτη. Ο
επιβλέπων µηχανικός είναι υπεύθυνος για την κατα-
σκευή του έργου σύµφωνα µε την πράξη παραχώρησης
και την εγκεκριµένη οριστική µελέτη, ανεξάρτητα από το
αν αυτό συνορεύει µε τη ζώνη του αιγιαλού ή της παρα-
λίας,
ζ) την κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων υποδο-

µής προοριζοµένων να εξυπηρετούν την εκτέλεση συ-
γκοινωνιών κάθε µορφής από συγκοινωνιακές επιχειρή-
σεις, οι οποίες λειτουργούν νόµιµα,
η) την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθµών παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ε-
νέργειας (Α.Π.Ε.), στις οποίες περιλαµβάνεται η τοποθέ-
τηση υποσταθµών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου,
που κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση σταθµού Α.Π.Ε.
µε το σύστηµα ή το Δίκτυο, συµπεριλαµβανοµένου και
του αναγκαίου χώρου για την εγκατάσταση του εξοπλι-
σµού και του αναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή λει-
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τουργία και συντήρηση του έργου. Ειδικά για την εκτέ-
λεση των έργων της παρούσας παραγράφου, η απόφαση
περί παραχώρησης του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί
να αφορά το χερσαίο τµήµα της χώρας, νησιά ή βραχο-
νησίδες. Είναι δυνατή η παραχώρηση και για την κατα-
σκευή  λοιπών έργων που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε τη
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η παρούσα
περίπτωση εφαρµόζεται και για έργα ενίσχυσης του Συ-
στήµατος Μεταφοράς ή το Δίκτυο, αλλά και για έργα
Διασύνδεσης Νήσων µε το Εθνικό Διασυνδεδεµένο Σύ-
στηµα Μεταφοράς, τα οποία θα εξυπηρετούν και την αύ-
ξηση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. και γενικά οποιοδήποτε
έργο που συνδέεται µε την κατασκευή και τη λειτουργία
τους ή αναφέρεται στην Α.Ε.Π.Ο. ως συνοδό έργο, συ-
µπεριλαµβανοµένων των έργων οδοποιίας πρόσβασης.
Για τα έργα της παρούσας,  κατά παρέκκλιση των παρα-
γράφων 6 έως 10, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση
προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία µετά την έκδοση
της Α.Ε.Π.Ο. του σταθµού Α.Π.Ε. ή του έργου διασύνδε-
σης, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα έρ-
γα, για τα οποία ζητείται η παραχώρηση του ανωτέρω δι-
καιώµατος, συµπεριλαµβανοµένων και όσων χαρακτηρί-
ζονται ως συνοδών έργων από την Α.Ε.Π.Ο. Η Κτηµατική
Υπηρεσία διαβιβάζει αµελλητί και πάντως µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από την κατάθεση σ΄αυτήν της αίτησης και
της Α.Ε.Π.Ο., την αίτηση στα Υπουργεία Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισµού και στο Γ.Ε.Ν., ε-
κτός αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωµοδοτήσει κα-
τά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και οι
γνωµοδοτήσεις τους έχουν συνυποβληθεί από τον εν-
διαφερόµενο µε την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση των
γνωµών ή την άπρακτη παρέλευση προθεσµίας τριών (3)
µηνών από την περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές της αί-
τησης, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία ενεργεί για την
έκδοση της απόφασης παραχώρησης. 
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται

για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στον εθνικό θα-
λάσσιο χώρο, σύµφωνα µε το άρθρο 6Α του ν. 3468/2006
(Α΄ 129). 

3. Στα έργα, τα οποία µπορεί να εκτελεστούν για την
επιδίωξη των σκοπών των παραγράφων 1 και 2, περιλαµ-
βάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και
καλωδίων, ναυδέτων εκτός θαλάσσιας ζώνης λιµένα,
πλωτών προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών
υφάλων, εξαιρούµενης της χρήσης για τουριστικούς
σκοπούς.

4.α) Η εκτέλεση προσωρινών ή µόνιµων έργων επί αι-
γιαλού και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί Τουριστι-
κά Δηµόσια Κτήµατα ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη
Υπουργικού Συµβουλίου κατ’ εφαρµογή των παραγρά-
φων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ Συντακτικής Πράξης
της 6/14 Φεβρουαρίου 1968, καθώς και στον συνεχόµενο
ή παρακείµενο αυτών θαλάσσιο χώρο, γίνεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού.
β) Στο Υπουργείο Οικονοµικών συνιστάται επταµελής

Επιτροπή αποτελούµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Του-
ριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρι-
σµού, τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελεί-
ου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, έναν εκ-
πρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας
και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονοµι-
κών, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλ-

λοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Υ-
ποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και
έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λι-
µενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πρόε-
δρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας Του-
ριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρι-
σµού, αναπληρούµενος από τον Γενικό Διευθυντή της
Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Η Επιτροπή συγκροτείται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού. Με
την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των µελών
και ο Γραµµατέας της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή
του. Η Επιτροπή µπορεί, µετά από σχετική εισήγηση του
Προέδρου της, να υποβοηθείται στο έργο της από εξειδι-
κευµένους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε οποια-
δήποτε δηµόσια υπηρεσία ή σε φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης. 
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Τουρισµού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία
της Επιτροπής. 
δ) Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση και η

διατύπωση γνώµης προς τους Υπουργούς Οικονοµικών
και Τουρισµού για τη συνδροµή των προϋποθέσεων ε-
κτέλεσης έργων της περίπτωσης α΄, κατόπιν υποβολής
του φακέλου και των µελετών που προβλέπονται από
την κείµενη νοµοθεσία.
ε) Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτή-

των της, µπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζη-
τεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους κατά
τόπον αρµόδιους φορείς.

5. Η παραχώρηση ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η άδεια
ίδρυσης ή εγκατάστασης του φορέα/της επιχείρησης,
παύει δε αυτοδικαίως και αζηµίως για το Δηµόσιο, όταν
παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο η άδεια αυτή. 

6. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση προς την αρ-
µόδια Κτηµατική Υπηρεσία, συνοδευόµενη από πλήρη
φάκελο, ο οποίος περιέχει:
α) ακτοµηχανική µελέτη θεωρηµένη από το Υπουργείο

Μεταφορών και Υποδοµών, εφόσον αυτή απαιτείται από
το είδος του έργου,
β) την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του

έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4014/2011, ή, κα-
τά περίπτωση, την απόφαση έγκρισης υπαγωγής σε κα-
θεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύσεων του
ν. 4014/2011,
γ) την εγκεκριµένη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έρ-

γων της οικείας Περιφέρειας οριστική µελέτη του έργου,
συνοδευόµενη από τη σύµφωνη γνώµη των φορέων της
παραγράφου 8, εκτός αν αυτές έχουν ήδη δοθεί σύµφω-
να µε τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
δ) την οριογραµµή του αιγιαλού και τα ακριβή όρια του

ζητούµενου χώρου επί των υποβάθρων του άρθρου 4 ή
σε τοπογραφικά διαγράµµατα των προδιαγραφών της
παραγράφου 6 του άρθρου 4 και πρόσφατες αεροφωτο-
γραφίες,
ε) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα,
στ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, 
ζ) έγκριση ή γνωστοποίηση της αρµόδιας αρχής για

την ίδρυση ή εγκατάσταση της επιχείρησης. Σε περίπτω-
ση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έγκρισης ή
γνωστοποίησης αυτής πριν από την παραχώρηση του αι-
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γιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θά-
λασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης ή κοίτης πλεύσιµου πο-
ταµού, εκδίδεται η απόφαση περί παραχώρησης, αλλά
τελεί υπό τον όρο έκδοσης της εν λόγω άδειας ίδρυσης
ή εγκατάστασης µέσα σε ένα (1) έτος από την παραχώ-
ρηση. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί τελικά η ά-
δεια για την ίδρυση ή εγκατάσταση της επιχείρησης, α-
νακαλείται αυτοδικαίως η παραχώρηση και εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονοµικών.

7. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
εφαρµόζονται οι κείµενες κατά περίπτωση διατάξεις της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Αν δεν προβλέπεται περι-
βαλλοντική αδειοδότηση, για την παραχώρηση διατυπώ-
νουν τη γνώµη τους και οι εξής συναρµόδιοι φορείς:
α) το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας δια του Γενικού Επι-

τελείου Εθνικής Άµυνας,
β) το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, όταν πρό-

κειται για παραχώρηση αιγιαλού σε βιοµηχανικές µονά-
δες,
γ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όταν

πρόκειται για παραχώρηση αιγιαλού σε εγκαταστάσεις
πετρελαιοειδών και σε επιχειρήσεις µεταλλευτικών, λα-
τοµικών και βιοµηχανικών ορυκτών,
δ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

για έργα σε λιµένες, λίµνες, λιµνοθάλασσες και ποτα-
µούς, καθώς και για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγί-
ου µε σκοπό την προστασία επαγγελµατικών αλιευτικών
σκαφών και για την ίδρυση και εγκατάσταση µονάδων ι-
χθυοκαλλιεργειών, καθώς και για κάθε άλλο θέµα αρµο-
διότητάς του,
ε) το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού,
στ) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ζ) το Υπουργείο Τουρισµού,
η) το οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο.
Οι γνώµες αυτές διατυπώνονται µέσα σε αποκλειστική

προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή πλήρους
φακέλου, διαφορετικά η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς
αυτές. 

8. Για την έγκριση της οριστικής µελέτης του έργου α-
παιτείται η σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εθνικής Άµυ-
νας για θέµατα εθνικής άµυνας και ασφάλειας της ναυσι-
πλοΐας και του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ε-
φόσον η τελευταία γνώµη δεν διατυπώθηκε κατά το στά-
διο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραδοσια-
κούς οικισµούς απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ανωτέρω
γνώµες διατυπώνονται µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών
από την υποβολή σε αυτούς πλήρους φακέλου. . 

9. Η Κτηµατική Υπηρεσία, µετά τη διενέργεια αυτο-
ψίας, υποχρεούται να συντάσσει προς τη Διεύθυνση Δη-
µόσιας Περιουσίας της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, µέσα σε προ-
θεσµία τριών (3) µηνών από την κατάθεση σε αυτήν της
αίτησης και του πλήρους φακέλου, εισηγητική έκθεση
στην οποία καθορίζεται το αντάλλαγµα της παραχώρη-
σης σύµφωνα µε το άρθρο 16Α.

10. Η Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας, µέσα σε προ-
θεσµία τριών (3) µηνών από την παραλαβή της εισηγητι-
κής έκθεσης και του φακέλου, προβαίνει στη σύνταξη
σχεδίου απόφασης παραχώρησης.

11. α) Η επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων
των παραγράφων 1, 2 και 3, στις οποίες περιλαµβάνο-
νται και η µερική ή ολική αντικατάσταση τµηµάτων τους

σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοι-
χείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας,
λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού,
εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του περιβάλλοντος χώ-
ρου ή των γεωµετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών
του έργου και δεν τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία
και η ασφάλεια των εργαζοµένων και των χρηστών,
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο.,
που έχει χορηγηθεί για το συνολικό έργο για το οποίο
πρόκειται να γίνει η αντικατάσταση, επισκευή ή συντή-
ρηση και δεν απαιτείται νέα απόφαση παραχώρησης της
παραγράφου 1. Για την κατά τα ανωτέρω έναρξη προ-
γραµµατισµένων εργασιών αντικατάστασης, επισκευής
ή συντήρησης απαιτείται η σύνταξη τεχνικής µελέτης ε-
γκεκριµένης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οι-
κείας Περιφέρειας, η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον
προ δεκαπέντε (15) ηµερών στην αρµόδια Κτηµατική Υ-
πηρεσία, στη Λιµενική Αρχή, καθώς και στην αρµόδια για
την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία. 
β) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλι-

ση των όρων παραχώρησης, η αρµόδια Κτηµατική Υπη-
ρεσία εκδίδει απόφαση απαγόρευσης, παύσης ή αναστο-
λής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, η οποία κοινο-
ποιείται στην αρµόδια Αστυνοµική ή Λιµενική Αρχή. Στην
περίπτωση αυτή λαµβάνονται τα µέτρα που προβλέπο-
νται στα άρθρα 27 και 29. 
γ) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλι-

ση της σχετικής τεχνικής µελέτης, η αρµόδια Λιµενική
Αρχή επιβάλλει πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000)
έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα µε την α-
πόκλιση από τη µελέτη, µε την επιφύλαξη αυστηρότε-
ρων προστίµων που µπορεί να επιβληθούν για παραβία-
ση της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Επιπλέον,
εκδίδεται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία πρωτό-
κολλο κατεδάφισης και επαναφοράς των πραγµάτων
στην προτέρα αυτών κατάσταση.
δ) Σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης σε υφιστάµενες

εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσει περι-
βαλλοντικό πρόβληµα, θαλάσσια ρύπανση ή πρόβληµα
στην ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής, η επέµβαση
για αποκατάσταση της βλάβης γίνεται ύστερα από προη-
γούµενη ενηµέρωση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής από
τον επιβλέποντα το έργο.

12. Ειδικά για κατασκευές που εξυπηρετούν τη λει-
τουργία µονάδων υδατοκαλλιεργειών (συνοδές εγκατα-
στάσεις), για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στο άρθρο
121 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), αναστέλλεται από την η-
µεροµηνία υπαγωγής η έκδοση και εκτέλεση Πρωτοκόλ-
λου Διοικητικής Αποβολής και πρωτοκόλλου κατεδάφι-
σης, καθώς και η έκδοση Πρωτοκόλλου Καθορισµού Α-
ποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, που αφορά το διάστη-
µα µετά την ηµεροµηνία υπαγωγής. Η παραχώρηση χρή-
σης των χώρων αυτών δεν κωλύεται σε αυτή την περί-
πτωση και η χρήση τους γίνεται µε ευθύνη των παραχω-
ρησιούχων. Οµοίως, είναι δυνατή η παραχώρηση για την
εκτέλεση έργων σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρό-
ντος. Εφόσον µετά την παρέλευση της διετούς προθε-
σµίας που ορίζεται στο άρθρο 121 του ν. 4495/2017 δεν
έχει τηρηθεί η διαδικασία που ορίζεται σε αυτό, η ανα-
στολή της λήψης των µέτρων προστασίας παύει και αυτά
επιβάλλονται, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.  

13. Έργα καθαρισµού - αποκατάστασης λειτουργικών
βαθών, όπως προβλέπονται από τη µελέτη κατασκευής
των λιµενικών εγκαταστάσεων, που καθίστανται ανα-
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γκαία εξαιτίας προσχώσεων που προέρχονται από απώ-
λειες φορτοεκφορτώµενου υλικού, αλλά και άλλες αι-
τίες, ιδίως, συσσώρευση φερτών υλών, προσαµµώσεις,
που οφείλονται σε θεοµηνίες ή εξελίσσονται µέσω φυσι-
κών διεργασιών, επιτρέπονται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδί-
δεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου και την
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων),
εφόσον δεν έχει δοθεί κατά τη διαδικασία της λιµενικής
εγκατάστασης. Στην ανωτέρω απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής ορίζεται και
ο τρόπος διάθεσης του υλικού, που αποκοµίζεται από
τον καθαρισµό του πυθµένα της θάλασσας. Άδειες κατα-
σκευής και χρήσης λιµενικών έργων που έχουν χορηγη-
θεί ισχύουν και για όλες τις παραπάνω εργασίες. Για την
έναρξη των εργασιών απαιτείται προηγούµενη κοινοποί-
ηση της απόφασης στην αρµόδια Λιµενική Αρχή.  

14. Εφόσον ο παραχωρησιούχος συµφωνεί, µε απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να επιτραπεί η
χρησιµοποίηση των έργων και των εγκαταστάσεων της
περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 και από τρίτες, εκτός
από τον παραχωρησιούχο, επιχειρήσεις, που λειτουρ-
γούν νόµιµα, για ορισµένο χρονικό διάστηµα και πάντως
όχι µεγαλύτερο της τριετίας και για σκοπούς που προ-
βλέπονται από τις παραγράφους 1, 2 και 3. Η απόφαση
αυτή εκδίδεται  ύστερα  από προσκόµιση τεχνικής έκθε-
σης από τον αιτούντα και διατύπωση γνώµης από τα Υ-
πουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και την αρµόδια Κτηµατική Υ-
πηρεσία. Οι πιο πάνω γνώµες χορηγούνται µέσα σε προ-
θεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος.
Στην απόφαση υπολογίζεται και το αντάλλαγµα, σύµφω-
να µε το άρθρο 16Α, το οποίο βεβαιώνεται µε πράξη της
αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας και εισπράττεται σύµ-
φωνα µε της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση καθυ-
στέρησης καταβολής του ανταλλάγµατος ανακαλείται η
απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας. 

15. Το αντάλλαγµα χρήσης για την παραχωρούµενη έ-
κταση, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, υπολογίζεται σύµ-
φωνα µε το άρθρο 16Α, εκτός αν συντρέχει απαλλαγή
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του
άρθρου 15. Το αντάλλαγµα βεβαιώνεται µε πράξη της
αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας και εισπράττεται σύµ-
φωνα µε της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση καθυ-
στέρησης καταβολής του ανταλλάγµατος και παρόδου
τριών (3) µηνών από την καθυστέρηση µιας δόσης του
καθορισθέντος ανταλλάγµατος, ο παραχωρησιούχος εκ-
πίπτει αυτοδίκαια από την παραχώρηση. Για την αυτοδί-
καιη έκπτωση από την παραχώρηση εκδίδεται πράξη του
Υπουργού Οικονοµικών, η οποία έχει διαπιστωτικό χαρα-
κτήρα. Ειδικά για τις περιοχές στις οποίες έχουν ιδρυθεί
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών του
ν. 4519/2018 (Α΄ 29), ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) από
το αντάλλαγµα αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο αποκλει-
στικά για τη χρηµατοδότηση των αντίστοιχων ανωτέρω
Φορέων, απαγορευοµένης ρητώς της µεταφοράς οποι-
ουδήποτε ποσοστού του σε άλλους φορείς, ταµεία ή νο-
µικά πρόσωπα. 

16. Τα έργα του παρόντος άρθρου ανήκουν στο Ελλη-
νικό Δηµόσιο, το οποίο µπορεί να τα καταργεί ή να τα µε-
τατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δηµοσίου συµφέρο-
ντος και ασφάλειας ή εθνικής άµυνας, χωρίς καµία υπο-

χρέωσή του για αποζηµίωση ή καταβολή της δαπάνης
κατασκευής και συντήρησης του κατασκευαστή και χρή-
στη τους. Η χρήση των έργων µπορεί να παραχωρείται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε αντάλλαγµα
που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, για ορισµένο
χρόνο. Είναι δυνατή η παραχώρηση των έργων για ορι-
σµένο χρόνο σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης χωρίς
αντάλλαγµα, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για κοι-
νωφελείς σκοπούς, αν για τη συνήθη χρήση τους ο φο-
ρέας διαχείρισης δεν εισπράττει αντάλλαγµα.

17. α) Επιτρέπεται η παραχώρηση, σύµφωνα µε το πα-
ρόν άρθρο, του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα
και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασ-
σας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού για την ε-
κτέλεση έργων δικτύων τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ύ-
δρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισµών, ακό-
µα και αν στους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους υφί-
στανται έργα χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής.
β) Στην υποβαλλόµενη τεχνική µελέτη του προς κατα-

σκευή έργου πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και η
διαδικασία απαιτούµενης αποκατάστασής του στην περί-
πτωση που τα υφιστάµενα παράνοµα έργα δεν αδειοδο-
τηθούν και κριθούν κατεδαφιστέα σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία.  

18. Διατάξεις που αφορούν την προστασία της ποιότη-
τας και της ποσότητας των υδάτων, σύµφωνα µε τις ο-
ποίες είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας και από τις αρ-
µόδιες για την προστασία της ποιότητας και της ποσότη-
τας των υδάτων ή και άλλες αρχές, εξακολουθούν να ι-
σχύουν.». 

Άρθρο 34 
Προσθήκη άρθρου 14Α στον ν. 2971/2001

Στον ν. 2971/2001 µετά το άρθρο 14 προστίθεται άρ-
θρο 14Α ως εξής: 

«Άρθρο 14Α
Αδειοδότηση παραχώρησης  χρήσης υφισταµένων
άνευ αδείας  ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών

1. α) Έργα των άρθρων 12, 12Α και των παραγράφων
1, 2 και 3 του άρθρου 14 που έχουν κατασκευαστεί µέχρι
τις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την
παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το
υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λί-
µνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού χωρίς να υφίσταται
απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της
έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος άρθρου, µπορούν να λάβουν παρα-
χώρηση χρήσης  µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών, εκτός από εκείνα που προβλέπονται
στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία
µέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος. Στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου περιλαµ-
βάνονται ξενοδοχειακές µονάδες, που έχουν κατασκευ-
αστεί από το Δηµόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασµό του
ή των οποίων το Δηµόσιο ή ο Ε.Ο.Τ είχαν τη διαχείριση
ή έργα που είναι ουσιωδώς απαραίτητα για τη λειτουργία
των εν λόγω ξενοδοχειακών µονάδων του Ε.Ο.Τ.. Επί-
σης, υπάγονται και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυ-
πηρετούν τη λειτουργία των µονάδων υδατοκαλλιέργει-
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ας, για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις είτε
του άρθρου 121 του ν. 4495/2017 είτε της περίπτωσης α΄
της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α΄174).
Η ρύθµιση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρα-

γράφου δεν εφαρµόζεται για κατοικίες κάθε είδους, κα-
ταστήµατα κάθε είδους, συµπεριλαµβανόµενων εµπορι-
κών και υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µε τα παραρτήµα-
τα και προσαρτήµατά τους, κάµπινγκ, τουριστικά κατα-
λύµατα γενικά και ξενοδοχειακές µονάδες, εκτός των α-
ναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο, καθώς και για
τους τουριστικούς λιµένες του ν. 2160/1993.

Για την αδειοδότηση ακολουθείται η διαδικασία των
παραγράφων 6 επ. του άρθρου 14, µε εξαίρεση την εγ-
γυητική επιστολή της περίπτωσης στ΄, επιπλέον δε, υπο-
βάλλονται από τον αιτούντα οπωσδήποτε φωτογραφίες
και χάρτης της ευρύτερης περιοχής µε την ακριβή θέση
του έργου και δηµόσια έγγραφα και αεροφωτογραφίες
συνοδευόµενες από υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού,
από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος κατασκευής και η έ-
κταση των προς παραχώρηση της χρήσης  ή εξαίρεση α-
πό την κατεδάφιση έργων, καθώς και κάθε άλλο πρό-
σφορο αποδεικτικό µέσο, ρητώς εξαιρουµένων των µαρ-
τύρων και του όρκου. 
β) Αν τα έργα δεν λάβουν την παραχώρηση χρήσης,

σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία θεωρούνται αυθαί-
ρετα και κατεδαφιστέα, εκδιδοµένης σχετικής διαπιστω-
τικής πράξης του Υπουργού Οικονοµικών. Για την κατε-
δάφιση ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 27. Αν η
αίτηση της αδειοδότησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφι-
ση απορριφθεί, το παράνοµο έργο κατεδαφίζεται µε δα-
πάνη του αιτούντος και επιβάλλεται, για όσο χρόνο δεν
κατεδαφίζεται, αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης. Αν η κα-
τεδάφιση γίνει από υπηρεσίες του Δηµοσίου, το κόστος
επιβαρύνει τον αυθαίρετο χρήστη του έργου και ει-
σπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
γ) Στα έργα και κατασκευές που  λαµβάνουν παραχώ-

ρηση χρήσης µε βάση τις περιπτώσεις α΄ και β΄ επιτρέ-
πονται οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής τους µε τις
διαδικασίες του άρθρου 14. 

2. α) Προϋπόθεση για την  παραχώρηση της χρήσης
των έργων, είναι η καταβολή ή ο νόµιµος διακανονισµός
της αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης που καθορίζεται α-
πό την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία για την αυθαίρετη
και παράνοµη χρήση της έκτασης για το προηγούµενο
χρονικό διάστηµα και µέχρι πέντε (5) έτη αναδροµικά,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η κατ’ έτος αποζη-
µίωση αυθαίρετης χρήσης ορίζεται σε ποσό αντίστοιχο
µε το εφεξής καταβαλλόµενο ετήσιο αντάλλαγµα για τη
χρήση του χώρου του έργου, προσαυξηµένο κατά το ένα
τρίτο (1/3) του ποσού αυτού. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο η κατα-
βαλλόµενη προσαύξηση διατίθεται για την προστασία
και αποκατάσταση της κοινοχρησίας επί των κοινόχρη-
στων χώρων αιγιαλού και παραλίας. Η εξόφληση της α-
ποζηµίωσης µπορεί να γίνει: αα) εφάπαξ, µε καταβολή
του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόµενου ποσού,
ή ββ) µε άτοκες δόσεις επί του αρχικώς βεβαιωµένου πο-
σού και διαγραφή προσαυξήσεων. Η ρύθµιση του προη-
γουµένου εδαφίου δεν αφορά την προσαύξηση του ενός
τρίτου (1/3) της αποζηµίωσης, η οποία καταβάλλεται ε-
φάπαξ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζονται ο αριθµός των δόσεων και κάθε σχετικό θέµα εξό-
φλησης της αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης. Από την
καταβολή αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης εξαιρούνται

έργα υποδοµών ή κοινής ωφέλειας που αφορούν κοινό-
χρηστα αγαθά εφόσον αποδεδειγµένα έχουν κατασκευ-
ασθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως αυτοί προσ-
διορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), είτε
από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, είτε από νοµίµως λειτουρ-
γούσες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εφόσον ανήκουν
αποκλειστικά ή κατά πλειοψηφία στο Δηµόσιο ή σε
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, µε την προϋπόθεση το πρωτό-
κολλο καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης να
µην έχει επικυρωθεί δικαστικά ή να µην έχει βεβαιωθεί
ταµειακά η αποζηµίωση. 
β) Από την κατάθεση της αίτησης για την παραχώρηση

της χρήσης  και µέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής δια-
δικασίας αναστέλλεται : αα) η εκτέλεση των πρωτοκόλ-
λων κατεδάφισης, εκτός αυτών που κατά τον χρόνο υπο-
βολής της αίτησης έχουν καταστεί τελεσίδικα, και διοι-
κητικής αποβολής και η έκδοση νέων, καθώς και ββ) η έκ-
δοση νέων πρωτοκόλλων καθορισµού αποζηµίωσης αυ-
θαίρετης χρήσης και η επιβολή νέων προστίµων για τα
προς παραχώρηση της χρήσης  µε την παρούσα διαδικα-
σία έργα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.
γ) Η διετής αποκλειστική προθεσµία της  παραγράφου

1, καθώς και η αναστολή των µέτρων της περίπτωσης β΄,
αναστέλλουν την παραγραφή των απαιτήσεων και δικαι-
ωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και την παρα-
γραφή των ποινικών αδικηµάτων που σχετίζονται µε την
κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του
παρόντος και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέ-
ντων προστίµων και αποζηµιώσεων. Κατά τη διάρκεια
της ανωτέρω διετούς αποκλειστικής προθεσµίας και κα-
τά το διάστηµα που εκκρεµεί η απόφαση επί της υποβλη-
θείσας αίτησης για παραχώρηση της χρήσης, αναστέλ-
λεται η πρόοδος των ποινικών διαδικασιών που σχετίζο-
νται µε την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκατα-
στάσεων του παρόντος. Αν απορριφθεί για οποιονδήπο-
τε λόγο η αίτηση  παραχώρηση της χρήσης, τότε λαµβά-
νονται και εκτελούνται όλα τα µέτρα, η έκδοση των ο-
ποίων είχε ανασταλεί. 

3. Με την απόφαση περί παραχώρηση της χρήσης των
έργων παραχωρείται και η χρήση του χώρου των κατα-
σκευών ή έργων. Η παραχώρηση γίνεται πάντοτε µε α-
ντάλλαγµα, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α ,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, του ανταλ-
λάγµατος µπορεί να εξαιρεθούν ή να επιβληθεί µειωµένη
καταβολή του για έργα υποδοµής ή κοινής ωφέλειας που
αφορούν κοινόχρηστα αγαθά και ανήκουν στο Δηµόσιο ή
σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού ή σε Ν.Π.Δ.Δ., από την χρήση
των οποίων ο κύριος του έργου ή ο φορέας διαχείρισης
δεν εισπράττει αντάλλαγµα ή το εισπραττόµενο αντάλ-
λαγµα δεν υπερβαίνει την αναγκαία για την συντήρηση
του έργου δαπάνη. 

4. Ο χώρος των κατασκευών ή έργων για τα οποία έχει
ήδη εκδοθεί άδεια  µε τις παραγράφους 9 και 10 του άρ-
θρου 27, παραχωρείται εφεξής κατά χρήση έναντι α-
νταλλάγµατος, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
16Α, εκτός αν πρόκειται για έργα υποδοµής ή κοινής ω-
φέλειας που αφορούν κοινόχρηστα αγαθά, ανήκουν στο
Δηµόσιο ή σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και
από τη χρήση των οποίων ο κύριος του έργου ή ο φορέ-
ας διαχείρισης δεν εισπράττει αντάλλαγµα ή το εισπρατ-
τόµενο αντάλλαγµα δεν υπερβαίνει την αναγκαία για
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την συντήρηση του έργου δαπάνη. Για την παραχώρηση
του προηγουµένου εδαφίου υποβάλλεται αίτηση από
τον ενδιαφερόµενο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι
(6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαφο-
ρετικά θεωρείται αυθαίρετος χρήστης και λαµβάνονται
σε βάρος του τα προβλεπόµενα µέτρα. 

5. Έργα που υλοποιήθηκαν στον αιγιαλό, στην παρα-
λία και στον συνεχόµενο ή παρακείµενο θαλάσσιο χώρο
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου από
νοµίµως λειτουργούσες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
και αφορούν τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων θεω-
ρούνται νόµιµα και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πρά-
ξη από την αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας
Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Την
ευθύνη για την απόδειξη του χρόνου και του φορέα κα-
τασκευής και την καταγραφή του έργου την έχει ο αιτών.
Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαλλαγή από την κατα-
βολή αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης. Για τη συντήρη-
ση ή επισκευή των έργων της παρούσας εφαρµόζεται η
διαδικασία της παραγράφου 11 του άρθρου 14.

6. Η  παραχώρηση της χρήσης έργων και εγκαταστά-
σεων, που έχουν εκτελεσθεί µη νόµιµα εντός του αιγια-
λού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοι-
χείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας,
λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού
είτε από νοµίµως λειτουργούντα ναυταθλητικά σωµα-
τεία, αναγνωρισµένα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητι-
σµού είτε από την ίδια τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
γίνεται, κατ’ εξαίρεση, µε τη διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 18Α.

7. Αν υφίσταται άµεσος κίνδυνος για την ανθρώπινη υ-
γεία ή για το περιβάλλον λόγω βλάβης ή φθορών σε υφι-
στάµενες λειτουργούσες εγκαταστάσεις και έργα, για
τα οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την  παραχώρη-
ση της χρήσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1, για την ε-
κτέλεση των επειγουσών εργασιών επισκευής, προς α-
ποτροπή του κινδύνου, ακολουθείται η διαδικασία της
παραγράφου 11 του άρθρου 14.»  

Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 15 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15

1. Απαγορεύεται η παραχώρηση της αποκλειστικής
χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της πα-
ρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και
του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασ-
σας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού, εκτός αν
επιβάλλεται για λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέρο-
ντος, εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης, ασφάλειας, προ-
στασίας αρχαιοτήτων, υγείας ή προστασίας του περιβάλ-
λοντος. 

2. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 2 είναι δυνατή η παραχώρηση της
χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της πα-
ρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και
του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασ-
σας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος.

3. Οι παραχωρήσεις του αιγιαλού, της παραλίας, της ό-
χθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του

πυθµένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας,
λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποτα-
µού υπόκεινται πάντοτε σε µονοµερή ανάκληση από το
Δηµόσιο για λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος,
εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης, ασφάλειας, δηµόσιας
υγείας, προστασίας αρχαιοτήτων και προστασίας του
περιβάλλοντος, εφαρµογής των τοπικών χωρικών σχε-
δίων και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, όπως αυ-
τό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (Α΄101), καθώς και για την
αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους, αζη-
µίως για το Δηµόσιο. 

4. Για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, της
παραλίας, της όχθης , της παρόχθιας ζώνης, του υδάτι-
νου στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους του βυ-
θού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοί-
της πλεύσιµου ποταµού καταβάλλεται αντάλλαγµα. Κατ’
εξαίρεση, µπορεί ο Υπουργός Οικονοµικών να αποφασί-
ζει την χωρίς αντάλλαγµα παραχώρηση, για την εκτέλε-
ση έργων δηµόσιας ωφέλειας ή για την εκτέλεση εκδη-
λώσεων εκπαιδευτικού, ερευνητικού, αθλητικού ή πολιτι-
στικού περιεχοµένου βραχείας χρονικής διάρκειας, απο-
κλειστικά σε υπηρεσίες του Δηµοσίου, νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και νοµικά
Πρόσωπα του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). Σε περίπτωση πα-
ραχώρησης έναντι ανταλλάγµατος, το αντάλλαγµα ορί-
ζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α µειωµένο κατά δέκα
τοις εκατό (10 %). Στην πράξη παραχώρησης περιλαµβά-
νονται όροι χρήσης που διασφαλίζουν την ελεύθερη
πρόσβαση του κοινού. Με τις πράξεις παραχώρησης τί-
θενται από τη Διοίκηση όροι και προϋποθέσεις για τη
χρήση συγκεκριµένων εκτάσεων και για περιορισµένη
χρονικά διάρκεια χρήσης. Επίσης, µπορεί να τίθενται πε-
ριορισµοί για λόγους επιτακτικού δηµοσίου συµφέρο-
ντος που αφορά την εθνική άµυνα και δηµόσια ασφά-
λεια, άλλη δηµόσια ανάγκη ή την προστασία του φυσι-
κού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

5. Όταν στην παραχωρούµενη έκταση περιλαµβάνο-
νται αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι α-
παιτείται η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού. Όταν στην παραχωρούµενη έκταση πε-
ριλαµβάνονται προστατευόµενες περιοχές, απαιτείται η
σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας.

6. α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152), οι πράξεις παραχώρησης είναι
προσωποπαγείς. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται
να µεταβιβάσει µερικά ή ολικά το δικαίωµα, που αποκτά
µε την πράξη παραχώρησης σε άλλον, ή να συνάψει ο-
ποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό µε ή χωρίς αντάλλαγµα, ε-
κτός αν  ορίζεται διαφορετικά σε άλλες διατάξεις του
παρόντος νόµου. 
β) Αν ο παραχωρησιούχος είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εί-

ναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η περαιτέρω παραχώρηση
προς τρίτους µε αντάλλαγµα που υπολογίζεται σύµφω-
να µε το άρθρο 16Α και µε την τήρηση των διατάξεων
του παρόντος νόµου. 
γ) Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού είναι υποχρεωµένοι, εκ των πα-

ραχωρουµένων σ’ αυτούς κοινόχρηστων χώρων αιγια-
λού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοι-
χείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού θάλασσας, λι-
µνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, να
παραχωρούν κάθε χρόνο το δέκα τοις εκατό (10%), κατά
προτεραιότητα, µε κριτήρια κοινωνικά, εντοπιότητας ή
σε επιχειρήσεις µορφών κοινωνικής οικονοµίας και µε α-
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ντάλλαγµα, που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
16Α. Προς τον σκοπό αυτό, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού  ανακοι-
νώνουν κάθε χρόνο τις θέσεις, οι οποίες παραχωρούνται
µε τα ανωτέρω κριτήρια. Αν υποβληθούν περισσότερες
από µία αιτήσεις διενεργείται προφορική δηµοπρασία,
στην οποία ως τιµή εκκίνησης ορίζεται το αντάλλαγµα
που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο-
νοµικών ρυθµίζονται τα κοινωνικά κριτήρια, οι όροι, οι
προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρ-
µογή της παρούσας περίπτωσης. 

7. Το αντάλλαγµα για τις παραχωρήσεις των άρθρων
13 και 13Α, είτε αυτές γίνονται απευθείας από το Δηµό-
σιο  είτε από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού προς τρίτους, και α-
νεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης (ήτοι µε απευθεί-
ας παραχώρηση προς τους όµορους, προφορική ή ηλε-
κτρονική δηµοπρασία) κατατίθεται από τον παραχωρησι-
ούχο στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., ύστερα από σχετικό σηµείω-
µα που εκδίδει η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, ύστερα
από ενηµέρωση του οικείου Ο.Τ.Α. σχετικά µε την προς
τον τρίτο παραχώρηση, και αποδίδεται κατά εξήντα τοις
εκατό (60%) στον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά σαράντα τοις ε-
κατό (40%) στο Δηµόσιο. Ειδικά για τις περιοχές για τις
οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευό-
µενων Περιοχών του ν. 4519/2018, από το αντάλλαγµα
ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) εκ του αποδιδόµενου
στους Ο.Τ.Α. και ένα τοις εκατό (1%) εκ του αποδιδόµε-
νου στο Δηµόσιο, αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο για τη
χρηµατοδότηση των αντίστοιχων Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόµενων Περιοχών. 

8. Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός,
παραβιάζει διατάξεις του νόµου ή όρους και περιορι-
σµούς που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης ή προ-
βαίνει σε µεταβολή του σκοπού, της χρήσης ή της φύσης
του παραχωρηθέντος ακινήτου, ανακαλείται υποχρεωτι-
κά η παραχώρηση, αζηµίως για το Δηµόσιο, µε την έκδο-
ση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, ε-
φαρµόζονται τα άρθρα 27 και 29 και υφιστάµενα έργα
καταλαµβάνονται από το Δηµόσιο. 

9. Η πράξη παραχώρησης δεν υποκαθιστά άλλες απαι-
τούµενες άδειες ή εγκρίσεις. 

10. Ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να εξαιρεί, µε α-
πόφασή του, από την παραχώρηση απλής χρήσης αιγια-
λού ιδίως για λόγους επικινδυνότητας, δηµόσιας ασφά-
λειας, προστασίας του περιβάλλοντος, ιστορικής προ-
στασίας, για λόγους κοινωνικούς και για λόγους µεγά-
λης τοπικής σηµασίας, ύστερα από τεκµηριωµένη γνω-
µοδότηση του οικείου Ο.Τ.Α. ή της αρµόδιας Κτηµατικής
Υπηρεσίας. Οι εξαιρέσεις της παρούσας ισχύουν για πέ-
ντε (5) έτη, µετά την πάροδο των οποίων επανεξετάζο-
νται όλες οι περιπτώσεις. Ο Υπουργός Οικονοµικών µπο-
ρεί να τροποποιεί ανά έτος την απόφασή του µε την προ-
σθήκη και νέων εξαιρέσεων. Για όσους από τους εξαι-
ρούµενους αιγιαλούς της παρούσας παραγράφου υφί-
στανται ενεργές συµβάσεις παραχώρησης κατά το χρό-
νο έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης του προηγουµέ-
νου εδαφίου, η εξαίρεση αρχίζει από τη λήξη της παρα-
χώρησης.

11. Οι πράξεις παραχώρησης καταχωρίζονται σε Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Πληροφοριών (ΗΜΠ), το οποίο εξα-
σφαλίζει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα, µε ηλε-
κτρονικά µέσα, µε τους λοιπούς συµπράττοντες φορείς
του Δηµοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-

τερικών, Οικονοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρι-
σµού καθορίζονται οι όροι, οι προδιαγραφές, η παροχή
και συντήρηση, οι διαδικασίες και άδειες ηλεκτρονικής
πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών του ΗΜΠ, τα
στοιχεία που καταχωρίζονται στο ΗΜΠ και κάθε άλλο θέ-
µα σχετικό µε την υλοποίηση και τη λειτουργία του.»

Άρθρο 36
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 16 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα α-
πό σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων και Τουρισµού, για σκοπούς που ανή-
κουν στην αρµοδιότητά τους, επιτρέπεται η παραχώρη-
ση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 13 και 14, της
χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλασ-
σίων εκτάσεων, καθώς και του συνεχόµενου αιγιαλού και
της παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών γεωργικών,
κτηνοτροφικών (ιδίως για εκτροφή ζώων, εγκατάσταση
µελισσοκοµείων και εκτροφείων σαλιγκαριών), αλιευτι-
κών, υδατοκαλλιέργειας, ναυταθλητικών, τουριστικών, ε-
νέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των σταθµών παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε, ανάπτυξης της ε-
θνικής οικονοµίας, εθνικής άµυνας και ασφάλειας και πε-
ριβαλλοντικής έρευνας. Με την αίτηση για την παραχώ-
ρηση προσκοµίζεται η απαιτούµενη από ειδικές διατά-
ξεις άδεια και βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας ότι η
συγκεκριµένη χρήση ή δραστηριότητα δεν αντίκειται σε
συγκεκριµένο χωροταξικό σχεδιασµό, σε ειδικότερες
διατάξεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του
ν. 1650/1986 ή σε διατάξεις περί χρήσεων γης. Στην πε-
ρίπτωση  παραχώρησης για σκοπούς περιβαλλοντικής έ-
ρευνας εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Επιτρέπεται κατά τον ίδιο τρόπο και για τους σκο-
πούς της παραγράφου 1 χωρίς δηµοπρασία, η κατά χρή-
ση παραχώρηση νησίδων του Δηµοσίου σε αγροτικούς,
αγροτοβιοµηχανικούς, γεωργικούς, κτηνοτροφικούς και
αλιευτικούς συνεταιρισµούς, οργανώσεις παραγωγών
του αγροτικού τοµέα και σε δηµοτικές επιχειρήσεις του
άρθρου 266 του ν. 3463/2006. Με την αίτηση για την πα-
ραχώρηση προσκοµίζεται η απαιτούµενη από ειδικές
διατάξεις άδεια και βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας ό-
τι η συγκεκριµένη χρήση ή δραστηριότητα δεν αντίκειται
σε συγκεκριµένο χωροταξικό σχεδιασµό, σε ειδικότερες
διατάξεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του
ν. 1650/1986  ή σε διατάξεις περί χρήσης γης.

3. Η παραχώρηση της παραγράφου 1 γίνεται ύστερα α-
πό δηµοπρασία, η οποία µπορεί να διενεργείται και ηλε-
κτρονικά, τα δε πρακτικά της εγκρίνονται από τον Υ-
πουργό Οικονοµικών. Ως τιµή εκκίνησης ορίζεται το α-
ντάλλαγµα που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α.
Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
είναι δυνατή η απευθείας παραχώρηση σε Ν.Π.Δ.Δ., επι-
χειρήσεις κοινής ωφέλειας, αλλά και σε ιδιώτες αν
προηγήθηκαν δύο (2) άγονες δηµοπρασίες ή αν σε αυτές
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δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από περισσότερους ενδια-
φερόµενους και δεν αναπτύχθηκε πραγµατικός ανταγω-
νισµός. Το αντάλλαγµα της απευθείας παραχώρησης
του προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται  σύµφωνα µε το
άρθρο 16Α.

4. Για την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο της παραχώρη-
σης του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως το
άρθρο 14.

5. Στις παραχωρήσεις του παρόντος άρθρου εφαρµό-
ζονται αναλόγως οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 και 11
του άρθρου 15.»

Άρθρο 37
Προσθήκη άρθρου 16Α στον ν. 2971/2001

Στον ν. 2971/2001 µετά το άρθρο 16 προστίθεται άρ-
θρο 16Α ως εξής:

«Άρθρο 16Α
Αντάλλαγµα χρήσης – αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης

1. Το αντάλλαγµα χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης,
παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπε-
δάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λί-
µνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού για τις χρήσεις των
άρθρων 11, 12, 13, 13Α, 14 και 16, καθώς και η αποζη-
µίωση αυθαίρετης χρήσης των χώρων αυτών, καθορίζε-
ται µε απόφαση του αρµόδιου για την παραχώρηση ορ-
γάνου µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Τ.Β. = Τιµή Βάσης.
Ε.Δ. = Είδος Δραστηριότητας.
Ε.Χ. = Εµβαδόν Χώρου.
2. Η Τιµή Βάσης για κάθε γεωγραφική περιοχή καθορί-

ζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Για τον
καθορισµό της τιµής βάσης λαµβάνονται υπόψη οι αντι-
κειµενικές και µισθωτικές αξίες των πλησιέστερων ακι-
νήτων εκάστης γεωγραφικής περιοχής. 

3. Το Είδος Δραστηριότητας διαιρείται στις εξής κατη-
γορίες:
α) Απλή χρήση (οµπρέλες – ξαπλώστρες, καντίνες, µη

µηχανοκίνητα θαλάσσια µέσα αναψυχής κ.λπ.).
β) Απλή χρήση µε µηχανοκίνητα µέσα αναψυχής.
γ) Απλή χρήση των παραγράφων 8, 9, 11 και 13 του

άρθρου 13Α (πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαµήλιες τελε-
τές, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, λήψεις µε οπτι-
κοακουστικά µέσα, ερευνητικοί σκοποί).
δ) Απλή χρήση των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου

13Α (φουσκωτά θαλάσσια µέσα αναψυχής, υδατοκαλ-
λιέργειες). 
ε) Έργα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρα-

γράφου 2 του άρθρου 14 (έργα κοινής ωφέλειας, ναυτα-
θλητικά, ανάπλασης, εξυπηρέτησης ερευνητικών σκο-
πών).
στ) Έργα της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 14 (Υδατο-

καλλιέργειες) και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 (υ-
ποθαλάσσιοι αγωγοί, καλώδια, ναύδετα κ.λπ.).
ζ) Έργα του άρθρου 11 και των περιπτώσεων στ΄, ζ΄

και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 (έργα και εγκα-
ταστάσεις που εκτελέστηκαν ύστερα από σύµβαση µε το
Δηµόσιο, τον Ε.Ο.Τ., τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή
τους Ο.Τ.Α. ή µε βάση αναπτυξιακούς νόµους, καθώς και
έργα λιµενικά, συγκοινωνιακά, Α.Π.Ε κ.λπ.).

4. Ο συντελεστής βαρύτητας κάθε Είδους Δραστηριό-
τητας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-

κών ύστερα από εισήγηση του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργείου. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται

ο µαθηµατικός τύπος από τον οποίο θα προκύπτει το α-
ντάλλαγµα χρήσης µε βάση τα προηγούµενα κριτήρια
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του. Το α-
ντάλλαγµα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και ειδικά για
τις χρήσεις του άρθρου 14 αναπροσαρµόζεται ανά πε-
νταετία.  
Το αντάλλαγµα που προκύπτει από το παρόν άρθρο

στις περιπτώσεις των δηµοπρασιών αποτελεί την τιµή
εκκίνησης.

Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2971/2001

Στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, επέρχο-
νται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 1  αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται ο φορέας διοίκησης και εκµετάλλευ-

σης λιµένα, µε απόφαση της διοίκησής του, που εγκρίνε-
ται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.Ν., από τον Γε-
νικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και από το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να παραχωρεί, µε
αντάλλαγµα και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, τη χρή-
ση χώρων που βρίσκονται µέσα στη Χερσαία Ζώνη Λιµέ-
να. Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότη-
τα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακολου-
θείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειο-
δότησης. Για παραχώρηση χώρων της ζώνης λιµένα σε
βιοµηχανικές µονάδες, απαιτείται και σύµφωνη γνώµη
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σε εγκατα-
στάσεις πετρελαιοειδών, µεταλλευτικές, λατοµικές επι-
χειρήσεις και επιχειρήσεις βιοµηχανικών ορυκτών απαι-
τείται και η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και υδατοκαλ-
λιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύµφωνη γνώ-
µη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Οι γνώµες του προηγουµένου εδαφίου πρέπει να διατυ-
πωθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών,
αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.  Στην από-
φαση παραχώρησης καθορίζεται το αντάλλαγµα για τη
χρήση των ανωτέρω χώρων, καθώς και οι λοιποί όροι της
παραχώρησης. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται για
τους τουριστικούς λιµένες του άρθρου 29 του
ν. 2160/1993.»

2. H παράγραφος 2  αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του αρµόδιου φορέα διοίκησης και

εκµετάλλευσης λιµένα, χωρίς να απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, εγκρίνονται οι παραχωρήσεις απλής
χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης λιµένα χρονικής
διάρκειας µικρότερης των τριών (3) ετών, που δεν συνο-
δεύονται από οποιοδήποτε έργο µόνιµης ή προσωρινής
φύσης. Οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων
στην περιοχή αρµοδιότητας των Οργανισµών Λιµένων
Α.Ε., εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συµβούλιο. Οι
παραχωρήσεις απλής χρήσης τελούν πάντα υπό τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων ή των
υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή
του ή του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την
προστασία του αιγιαλού. Για παραχωρήσεις που συνο-
δεύονται από οποιοδήποτε έργο µόνιµης ή προσωρινής
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φύσης και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο των
Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., πριν από την υλοποίηση της
παραχώρησης απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η πα-
ρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται για τους τουριστικούς
λιµένες του άρθρου 29 του ν. 2160/1993.»

Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 2971/2001

Το άρθρο 27 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 27
Προστασία αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους 
του πυθµένα θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης 

και κοίτης πλεύσιµου ποταµού

«1. Κατ’ αυτού που επελήφθη και κατέχει αυτογνωµό-
νως αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο
στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού θάλασσας,
λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού
συντάσσεται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµα-
τικής Υπηρεσίας Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής
(Π.Δ.Α.), το οποίο κοινοποιείται σ’ αυτόν κατά του οποί-
ου απευθύνεται, ανεξαρτήτως του χρόνου ενάρξεως κα-
τοχής του χώρου. Επίσης, τοιχοκολλάται µέσα σε τρείς
(3) ηµέρες από την ανωτέρω κοινοποίηση στην αυθαίρε-
τη κατασκευή, αν υπάρχει, και στο δηµοτικό κατάστηµα
του οικείου δήµου και αναρτάται στο διαδίκτυο µέσω του
προγράµµατος «Διαύγεια», τηρουµένων των διατάξεων
περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Αν είναι ά-
γνωστη η διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής του προσώ-
που κατά του οποίου απευθύνεται το πρωτόκολλο ή αν
αυτό είναι κάτοικος αλλοδαπής, η κοινοποίηση γίνεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 84 του
Κ.Ε.Δ.Ε.. Κατά του Π.Δ.Α. επιτρέπεται η άσκηση  ανακο-
πής, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα  (30)  ηµε-
ρών από  την  κοινοποίηση του πρωτοκόλλου, η οποία
δεν µπορεί να παραταθεί, ενώπιον του  αρµόδιου  κατά
τόπον Μονοµελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει αυτήν κα-
τά την ειδική διαδικασία των µισθωτικών διαφορών. Η ά-
σκηση ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρω-
τοκόλλου, ο ανακόπτων, όµως, µπορεί µε αίτησή του να
ζητήσει από το δικαστήριο την αναστολή της εκτέλεσης
µέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής. Αν
δεν ασκηθεί εµπροθέσµως ανακοπή, το Π.Δ.Α. θεωρείται
ότι έχει γίνει αποδεκτό από εκείνον που έχει έννοµο
συµφέρον να το προσβάλει. Αντίγραφο της ανακοπής µε
κλήση προς συζήτηση κοινοποιείται µέσα στην ίδια ανα-
τρεπτική προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών στον Προϊ-
στάµενο της  Κτηµατικής Υπηρεσίας που το εξέδωσε, ε-
πί ποινή ακυρότητας της ασκηθείσας ανακοπής. Κατάθε-
ση παραβόλου ή εγγραφή της ασκούµενης ανακοπής
στο βιβλίο διεκδικήσεων δεν απαιτείται. Το βάρος της α-
πόδειξης φέρει ο ανακόπτων, µε τα δε προσαγόµενα α-
ποδεικτικά µέσα συνεκτιµώνται και όσα προσκοµίζονται
από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Κατά της απόφα-
σης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου επιτρέπεται έφεση
ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου. Η έφεση ασκείται,
σύµφωνα µε τις κοινές διατάξεις, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία  τριάντα (30) ηµερών. Κατά της απόφασης

του Εφετείου δεν χωρεί ένδικο µέσο. Οι προθεσµίες του
παρόντος δεν παρατείνονται  λόγω  απόστασης. Για την
κλήση του Δηµοσίου ισχύουν οι ειδικές περί αυτού δια-
τάξεις. Η απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει  την επιδίωξη
των δικαιωµάτων σύµφωνα µε την τακτική  διαδικασία εί-
τε από τον ιδιώτη είτε από το Δηµόσιο, οι δε ισχύουσες
διατάξεις δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου. Το Π.Δ.Α., όταν τελεσιδικήσει, εκτελείται από
δικαστικό επιµελητή ύστερα από έγγραφη εντολή του
Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας. Αν
το Π.Δ.Α. ακυρωθεί τελεσιδίκως για λόγους που αφο-
ρούν την κυριότητα ή τη νοµή του χώρου, ο ανακόπτων
οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή µέσα σε ενενήντα
(90) ηµέρες από την επίδοση της απόφασης, διαφορετι-
κά το πρωτόκολλο παραµένει σε ισχύ και εκτελείται.
Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρ-
θρου 8 του ν. 1539/1938 (Α΄488). 

2. Σε βάρος οποιουδήποτε κατέχει ή κάνει χρήση αι-
γιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου, πυθµένα θάλασσας και υπεδάφους του βυθού
της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύ-
σιµου ποταµού, χωρίς συµβατική σχέση µε το Δηµόσιο ή
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, στον οποίο έχει νοµίµως παραχωρηθεί
η χρήση αυτών, εκδίδεται Πρωτόκολλο Καθορισµού Απο-
ζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.), µε το οποίο
επιβάλλεται αποζηµίωση για την άνευ συµβατικής σχέ-
σης κατάληψη ή και χρήση του χώρου. Η αποζηµίωση υ-
πολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Με το ίδιο πρω-
τόκολλο επιβάλλεται και πρόστιµο, το οποίο δεν µπορεί
να υπερβαίνει το διπλάσιο της καθορισθείσας αποζηµίω-
σης. Για τον υπολογισµό του προστίµου του προηγούµε-
νου εδαφίου λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες περιστά-
σεις της παράβασης, ιδίως δε το είδος και η έκταση του
καταληφθέντος χώρου, η επ’ αυτού ασκούµενη δραστη-
ριότητα, καθώς και η υποτροπή του υποχρέου. Αν το
πρωτόκολλο εκδίδεται σε βάρος περισσοτέρων προσώ-
πων, αυτά καθίστανται συνυπόχρεα αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον για την καταβολή της καθορισθείσας αποζη-
µίωσης και του προστίµου. Το πρωτόκολλο κοινοποιείται
σ’ αυτόν κατά του οποίου εκδόθηκε, ανεξαρτήτως του
χρόνου ενάρξεως κατοχής του χώρου. Αν είναι άγνωστη
η διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής του προσώπου προς
το οποίο κοινοποιείται το πρωτόκολλο ή αν αυτό είναι
κάτοικος αλλοδαπής, η κοινοποίηση γίνεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Κατά του
Π.Κ.Α.Α.Χ. επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής  ενώπιον
του  αρµοδίου  Μονοµελούς Πρωτοδικείου,  µέσα σε α-
νατρεπτική προθεσµία τριάντα  (30)  ηµερών  από  την
κοινοποίηση του πρωτοκόλλου, η οποία δεν µπορεί να
παραταθεί. Η ανακοπή κοινοποιείται στον Προϊστάµενο
της Κτηµατικής Υπηρεσίας που εξέδωσε το πρωτόκολλο
µέσα στην ίδια ανατρεπτική προθεσµία των τριάντα (30)
ηµερών. Για το παραδεκτό της άσκησης της ανακοπής α-
παιτείται, ως την πρώτη συζήτησή της, να προσκοµιστεί
στο δικαστήριο αποδεικτικό καταβολής ποσοστού είκοσι
τοις εκατό (20%) της καθορισθείσας αποζηµίωσης, το ο-
ποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χι-
λιάδων (30.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό, αν η ανακοπή
απορριφθεί ή γίνει εν µέρει δεκτή για οποιοδήποτε λόγο,
συνυπολογίζεται κατά τη σχετική εκκαθάριση της αξίω-
σης του Δηµοσίου, ενώ, αν αυτό γίνει δεκτό, αποδίδεται
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σε αυτόν που το κατέβαλε, χωρίς τόκο. Οι έννοµες αυ-
τές συνέπειες επέρχονται ακόµη κι αν δεν υπάρχει σχε-
τική ρητή διάταξη στην απόφαση. Η άσκηση ανακοπής
δεν αναστέλλει την εκτέλεση του  ανωτέρω πρωτοκόλ-
λου, µε αίτηση, όµως, του ανακόπτοντος,  µπορεί  να ζη-
τηθεί από το αρµόδιο δικαστήριο η αναστολή εκτέλεσης
αυτού µέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής.
Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί ανακοπών κα-
τά Π.Κ.Α.Α.Χ. δεν χωρεί ένδικο µέσο. Αν η απόφαση που
εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο για λόγους που αφο-
ρούν την κυριότητα ή τη νοµή του χώρου, ο ανακόπτων
οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή µέσα σε ενενήντα
(90) ηµέρες από την επίδοση της απόφασης, διαφορετι-
κά το πρωτόκολλο παραµένει σε ισχύ και εκτελείται.
Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρ-
θρου 8 του ν. 1539/1938.  Ειδικά για τις περιοχές για τις
οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευό-
µενων Περιοχών του ν. 4519/2018, από την αποζηµίωση
και το πρόστιµο που επιβλήθηκαν µε το Π.Κ.Α.Α.Χ.  πο-
σοστό δύο τοις εκατό (2%) αποδίδεται στο Πράσινο Τα-
µείο για τη χρηµατοδότηση των αντίστοιχων ανωτέρω
Φορέων, ρητώς απαγορευοµένης της µεταφοράς οποι-
ουδήποτε ποσοστού από το ποσό αυτό σε οποιονδήποτε
άλλο φορέα ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

3. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για εποχια-
κή χρήση, ιδίως για τις περιπτώσεις των άρθρων 13 και
13Α, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, δεν εκδίδεται
Π.Δ.Α., αλλά Πράξη Άµεσης Αποµάκρυνσης των αυθαί-
ρετων κατασκευών/πραγµάτων του Προϊσταµένου της
αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την έκδοσή της
στον καθ’ ου η Πράξη και στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.
Κατά της Πράξης Άµεσης Αποµάκρυνσης επιτρέπεται η
άσκηση  ανακοπής ενώπιον  του  Προέδρου Πρωτοδικών
του αρµοδίου κατά τόπο Μονοµελούς Πρωτοδικείου, µέ-
σα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5 ) ηµερών από
την  κοινοποίηση της πράξης, η οποία δεν µπορεί να πα-
ραταθεί. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει η ανακοπή να
κοινοποιηθεί στον Προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατι-
κής Υπηρεσίας. Η ανακοπή συζητείται µε τη διαδικασία
ασφαλιστικών µέτρων εντός πέντε (5) ηµερών από την
κατάθεσή της, η δε απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3)
ηµερών από τη συζήτησή της. Κατά της απόφασης αυτής
δεν χωρεί ένδικο µέσο. Η απόφαση κοινοποιείται µε επι-
µέλεια του ανακόπτοντος στον Προϊστάµενο της αρµό-
διας Κτηµατικής Υπηρεσίας και στον οικείο Δήµο. Μέσα
σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την έκδοση της από-
φασης επί της ανακοπής του προηγούµενου εδαφίου ή
την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας για την άσκηση
της ανακοπής εναντίον της Πράξης Άµεσης Αποµάκρυν-
σης, ο καθ’ ου η Πράξη οφείλει να αποµακρύνει τις κατα-
σκευές/πράγµατα, µε τα οποία έχει γίνει η κατάληψη. Ο
οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού διαπιστώνει την εµπρόθεσµη α-
ποµάκρυνσή τους. Αν αυτά δεν αποµακρυνθούν εµπρό-
θεσµα, ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού υποχρεούται να τα α-
ποµακρύνει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από
την πάροδο της προθεσµίας εντός της οποίας ο καθ’ ου
όφειλε να ενεργήσει για την αποµάκρυνση. Επίσης, εκδί-
δεται Π.Κ.Α.Α.Χ., µε το οποίο επιβάλλεται αποζηµίωση
και πρόστιµο που καθορίζονται στο διπλάσιο των υπολο-
γιζοµένων σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Επιπλέον, ο
αυθαίρετος κάτοχος, ο σύζυγός του, οι συγγενείς του εξ

αίµατος και εξ αγχιστείας µέχρι το δεύτερο βαθµό, κα-
θώς και οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες ή ιδιωτι-
κές κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις οποίες είναι εταίρος
ο αυθαίρετος κάτοχος ή κάποιος από τα προηγούµενα
πρόσωπα, αποκλείονται από οποιαδήποτε παραχώρηση
αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θά-
λασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσι-
µου ποταµού για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών.Οι
ρυθµίσεις της συγκεκριµένης παραγράφου εφαρµόζο-
νται και για όσους επεκτείνονται αυθαίρετα σε χώρο πέ-
ραν αυτού που τους έχει παραχωρηθεί νοµίµως.

4. Τα πάσης φύσεως κτίσµατα και γενικώς κατασκευά-
σµατα, τα οποία έχουν εν όλω ή εν µέρει κατασκευασθεί
στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώ-
νη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος
του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και
της κοίτης πλεύσιµου ποταµού, χωρίς σχετική άδεια
σύµφωνα µε τα άρθρα 11, 12, 12Α, 13, 13Α, 14 και 16 θε-
ωρούνται παράνοµα και κατεδαφίζονται, ανεξάρτητα α-
πό το χρόνο κατασκευής τους ή της χρήσης τους. Οµοί-
ως κατεδαφίζονται τα πάσης φύσεως κτίσµατα και εν γέ-
νει κατασκευάσµατα, τα οποία έχουν ανεγερθεί ή θα α-
ναγερθούν χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία, µε-
τά τον καθορισµό και τη συντέλεση των απαλλοτριώσε-
ων των άρθρων 7 και 10, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέ-
γερσής τους ή αν κατοικούνται ή διαφορετικά πως χρη-
σιµοποιούνται. Προς τούτο ο Προϊστάµενος της αρµό-
διας Κτηµατικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδά-
φισης, το οποίο κοινοποιεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97), στον φερόµενο
κύριο ή νοµέα ή κάτοχο ή κατασκευαστή αυτών, ο οποίος
οφείλει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίη-
ση να κατεδαφίσει τα κτίσµατα και να άρει τα πάσης φύ-
σεως κατασκευάσµατα. Παράλληλα, η αρµόδια Κτηµατι-
κή Υπηρεσία αποστέλλει το πρωτόκολλο κατεδάφισης
στο Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης. Από την κατεδάφιση εξαιρούνται κτίσµατα και
κατασκευάσµατα που τελούν υπό την προστασία του Υ-
πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθώς και κατα-
σκευές ή κτίσµατα που έχουν ήδη κηρυχθεί προστατευό-
µενα ή διατηρητέα µε απόφαση αρµόδιας αρχής. Ενόσω
εκκρεµεί η διαδικασία κήρυξης αυτών ως προστατευοµέ-
νων ή διατηρητέων, αναστέλλεται η έκδοση ή η εκτέλε-
ση εκδοθέντος πρωτοκόλλου κατεδάφισης. 

5. Αν δεν µπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα του προ-
σώπου που κατέλαβε την κοινόχρηστη έκταση και ανή-
γειρε ή κάνει χρήση της παράνοµης κατασκευής, η αρµό-
δια Κτηµατική Υπηρεσία δηµοσιεύει πρόσκληση προς ο-
ποιονδήποτε γνωρίζει σχετικά να γνωστοποιήσει στην υ-
πηρεσία την ταυτότητά του. Η πρόσκληση αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών και δηµο-
σιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα µε πανελλήνια κυ-
κλοφορία και µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα,
που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δήµου ή της περι-
φερειακής ενότητας, αν στο Δήµο δεν εκδίδεται τέτοια
εφηµερίδα. Μετά την άπρακτη πάροδο τριάντα (30) ηµε-
ρών από την τελευταία δηµοσίευση, το πρωτόκολλο εκ-
δίδεται κατά αγνώστου και τοιχοκολλάται στην προς κα-
τεδάφιση κατασκευή και στο κατάστηµα του οικείου Δή-
µου. Η συντασσόµενη έκθεση αποστέλλεται στην Κτη-

165



µατική Υπηρεσία. Αν είναι άγνωστη η διεύθυνση κατοι-
κίας ή διαµονής του προσώπου προς το οποίο κοινοποι-
είται το πρωτόκολλο ή αν αυτό είναι κάτοικος αλλοδα-
πής, η κοινοποίηση γίνεται σύµφωνα µε την παράγρα-
φου 2 του άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε..

6. Αν µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
τελευταία κοινοποίηση του πρωτοκόλλου ή την τοιχο-
κόλλησή του δεν κατεδαφιστεί η αυθαίρετη κατασκευή,
ειδοποιείται για την κατεδάφιση η οικεία Αποκεντρωµέ-
νη Διοίκηση, ο Γενικός Γραµµατέας της οποίας έχει την
ευθύνη γι αυτή. Σε περίπτωση αδυναµίας, ο Γενικός
Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ζητά την
τεχνική υποστήριξη της οικείας Περιφέρειας, η Τεχνική
Υπηρεσία της οποίας υποχρεούται να προβεί στην κατε-
δάφιση. Το πρωτόκολλο ισχύει ως άδεια κατεδάφισης
της αρµόδιας αρχής και η σχετική δαπάνη βαρύνει εις ο-
λόκληρο το χρήστη και αυτόν που παράνοµα προέβη
στην κατασκευή που πρόκειται να κατεδαφιστεί, βεβαιώ-
νεται δε και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε..

7. Όλα τα µέτρα προστασίας που αφορούν αυθαίρετη
χρήση ή κατασκευές χωρίς άδεια ή µε υπέρβαση αυτής
µέσα στη θάλασσα ή σε χερσαία ζώνη λιµένα εκδίδονται
ύστερα από πρόταση του Φορέα Διαχείρισης ή, αν δεν υ-
πάρχει, της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής συνοδευόµενη α-
πό τα στοιχεία του αυθαίρετου κατόχου ή χρήστη και
σκαρίφηµα ή εποπτικό υλικό του καταληφθέντος χώρου,
αν δε συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου
4, τοιχοκολλάται επιπλέον και στο αρµόδιο Λιµεναρχείο.
Αν από τις κατασκευές της παραγράφου 4 προκύπτει ά-
µεσος και κατεπείγων κίνδυνος για την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας, το πρωτόκολλο κατεδάφισης εκτελείται
µετά την πάροδο προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την
τοιχοκόλληση στο Λιµεναρχείο.

8. Για ζητήµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά στο παρόν
άρθρο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί προ-
στασίας δηµόσιων κτηµάτων, εφόσον δεν αντίκεινται
στις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

9. Οι δηµοτικές αρχές που παραχώρησαν την απλή
χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υ-
δάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού
θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου
ποταµού υποχρεούνται να αναφέρουν αµελλητί στην αρ-
µόδια Κτηµατική Υπηρεσία αυθαίρετες κατασκευές ή
χρήσεις επί των κοινόχρηστων χώρων του παρόντος, οι
οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή τους. Τις ίδιες υπο-
χρεώσεις έχουν και οι Φορείς Διαχείρισης για τις περιο-
χές αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτι-
νου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού θά-
λασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου
ποταµού, χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιµένα της αρ-
µοδιότητάς τους. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής
συνιστά το πειθαρχικό αδίκηµα της παράβασης καθήκο-
ντος, όπως προβλέπεται και τιµωρείται από τις οικείες
για ένα έκαστο εξ αυτών διατάξεις.» 

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµο-
γή και στους Χώρους Ζώνης Λιµένα.

Άρθρο 40 
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2971/2001

Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«3. Τρίτος που, κατά παράβαση της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 6 του άρθρου 15, µεταβιβάζει µερικά ή ολι-
κά το δικαίωµα, που αποκτά µε την πράξη παραχώρησης,
σε άλλον ή συνάπτει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό µε ή
χωρίς αντάλλαγµα, τιµωρείται µε την ποινή της παρα-
γράφου 1 και, αν το δικαίωµα αφορά έργα ή λιµενικές ε-
γκαταστάσεις, και µε πρόστιµο ισόποσο µε το λιµενικό
τέλος, που καταβάλλεται στον πλησιέστερο λιµένα για
τη χρήση παρόµοιων έργων ή λιµενικών εγκαταστάσεων,
το οποίο βεβαιώνεται σε βάρος του αυθαίρετου χρήστη
και του αρχικού παραχωρησιούχου, οι οποίοι ευθύνονται
εις ολόκληρο για την καταβολή του, µε απόφαση, άµεσα
εκτελεστή, της αρµόδιας λιµενικής αρχής, και εισπράτ-
τεται σύµφωνα µε της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..»

Άρθρο 41
Τελικές διατάξεις

Μέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, κατεδαφίζονται όλες οι παράνοµες
κατασκευές που εµποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση
στον αιγιαλό και την παραλία. 

Άρθρο 42 
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για
τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση µε τις διατάξεις
του  ν. 2971/2001, όπως τροποποιούνται ή προστίθενται
στο ν. 2971/2001 µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους,
εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάµενες κανονιστικές
πράξεις, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την κείµενη νο-
µοθεσία. 

2. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
αιτήσεις για τη διατήρηση έργων και κατασκευών και πε-
ραιτέρω παραχώρηση εξετάζονται κατά τις διατάξεις
που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση
που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να εξετασθεί η αίτησή
του µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους υποβάλλει
σχετικό αίτηµα εντός τρίµηνης αποκλειστικής προθε-
σµίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

3. Παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
όχθης,  παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα
και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασ-
σας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, που έχουν
γίνει µε υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ ε-
ξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 όπως
ίσχυε πριν από την τροποποίησή του µε τον παρόντα νό-
µο, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους.

4. Άδειες παραχώρησης χρήσης για την κατασκευή έρ-
γου επί του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της πα-
ρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και
του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασ-
σας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού, που εκ-
δόθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύµφω-
να µε το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 εξακολουθούν να
ισχύουν µέχρι τη λήξη τους.

5. Για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσε-
ων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του
ν. 2971/2001, όπως αυτό τροποποιείται µε τον παρόντα
νόµο, τα οποία είχαν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, όχθη,
παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδα-
φος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης
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και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, µέχρι 28.7.2011 και για
τα οποία κατά τον χρόνο κατασκευής τους δεν υπήρχε η
υποχρέωση έκδοσης αναγκαίων αδειοδοτήσεων, υπο-
βάλλονται µέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος
του παρόντος τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειµέ-
νου να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες από τα συναρ-
µόδια Υπουργεία. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των
παραπάνω έργων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4014/2011.

6. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του
άρθρου 16Α, το αντάλλαγµα για τις παραχωρήσεις
και η αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης καθορίζονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 115 του από 11/12.11.1929 π.δ. «περί διοικήσεως
δηµοσίων κτηµάτων», το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιο-
δότηση του άρθρου 2 του ν. 4266/1929 και αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 5 του ν. 5895/1933, όπως περαιτέρω
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 20
του α.ν. 1540/1938, 19 του α.ν. 1919/1939, 2 του
α.ν 1925/1951 και 5 παράγραφος 4 του α.ν. 263/1968.

7. Εκκρεµείς κατά την ηµέρα δηµοσίευσης του παρό-
ντος νόµου αιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου
11 και των παραγράφων 9 και 10 ου άρθρου 27 του
ν. 2971/ 2001, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους
µε τον παρόντα νόµο, εξετάζονται κατά τις προϊσχύσα-
σες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επι-
θυµεί να εξετασθεί η αίτησή του µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος Μέρους υποβάλλει σχετικό αίτηµα εντός τρίµη-
νης αποκλειστικής προθεσµίας από την έναρξη ισχύος
του παρόντος στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. 

8. Η εξαίρεση από την παραχώρηση δικαιώµατος α-
πλής χρήσης αιγιαλού, µε βάση το άρθρο 8 της
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Καθορισµός όρων, προϋποθέσε-
ων, τεχνικών θεµάτων, αναγκαίων λεπτοµερειών και δια-
δικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών
και πλεύσιµων ποταµών», (Β΄ 1636), εξακολουθεί να
ισχύει. 

9. Μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που
προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
14Α  καταργείται το άρθρο 51 του ν. 4599/2019 (Α΄ 40)
και η αδειοδότηση των έργων που αναφέρονται στο άρ-
θρο αυτό γίνεται στο εξής σύµφωνα µε το άρθρο 14Α. Οι
φάκελοι που έχουν κατατεθεί για την αδειοδότηση σύµ-
φωνα µε το άρθρο 51 του ν. 4599/2019 µπορεί να συ-
µπληρωθεί µέσα σε τρείς (3) µήνες από την έναρξη ι-
σχύος των  αποφάσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρ-
θρου 14Α. 

10. Κατά των αποφάσεων επανακαθορισµού της οριο-
γραµµής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, που
έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου επιτρέπεται η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής
ενώπιον της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη λει-
τουργίας της Επιτροπής αυτής.

11. Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2971/2001,
που αντικαθίσταται µε το άρθρο 24 του σχεδίου νόµου,
αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Άρθρο 43
Απλούστευση διαδικασιών

στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους

1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι Τριµελείς Επιτροπές γνωµοδοτούν για:
α) τη συµβιβαστική επίλυση διαφορών ή αναγνώριση

απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου, τη µη άσκηση αγωγών ή
άλλων ένδικων βοηθηµάτων από το Δηµόσιο, την παραί-
τηση από αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήµατα, που ασκή-
θηκαν από αυτό, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ένδικων
βοηθηµάτων που ασκήθηκαν κατά του Δηµοσίου, εφό-
σον η υπόθεση υπάγεται γενικά στην καθ’ ύλην, αρµοδιό-
τητα του Ειρηνοδικείου, του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
και του Μονοµελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Το αυτ-
νό ισχύει και για υποθέσεις, που υπάγονται στην καθ’ ύ-
λην, αρµοδιότητα και κάθε άλλου δικαστηρίου, εφόσον
το αντικείµενο της διαφοράς, ανεξάρτητα από τον χαρα-
κτήρα της ως ιδιωτικής ή διοικητικής, δεν υπερβαίνει το
ποσό της καθ’ ύλην, αρµοδιότητας του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου,

β) τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά δικαστικών απο-
φάσεων, που έχουν εκδοθεί, και την παραίτηση από ένδι-
κα µέσα, που έχουν ασκηθεί, ανεξάρτητα από το αντικεί-
µενο ή το ποσό της διαφοράς,
γ) τη µη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δα-

νειστών, εφόσον η διαφορά µεταξύ του ποσού των α-
ναγγελθεισών απαιτήσεων του Δηµοσίου ή του συνολι-
κού εκπλειστηριάσµατος αφενός και του ποσού της κα-
τάταξης του Δηµοσίου αφετέρου υπερβαίνει το ποσό
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
Κατ' εξαίρεση, οι Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται

µε σχετική Πράξη, που χρονολογείται και υπογράφεται
από τα µέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται
η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού στις εξής περι-
πτώσεις: αα) για τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά απο-
φάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον
δεν µπορεί να ασκηθεί παραδεκτά, λόγω του ποσού της
διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης, και δεν συντρέ-
χουν λόγοι για την κατ' εξαίρεση άσκησή τους, ββ) για τη
µη άσκηση ένδικων µέσων επί φορολογικών και τελωνει-
ακών υποθέσεων και υποθέσεων εκτέλεσης (κοινής και
διοικητικής), γγ) για τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά
αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων, εφόσον το αντικεί-
µενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό
των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ κατά κεφάλαιο,
ανά διάδικο γενικά ή ανά δανειολήπτη στις περιπτώσεις
αποφάσεων που εκδόθηκαν επί αγωγών που ερείδονται
στις διατάξεις των άρθρων 1 και 11 του ν. 2322/1995
(Α΄143) και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, δδ) για τη µη άσκηση ανακο-
πής κατά δηλώσεων τρίτων, οι οποίες υποβάλλονται συ-
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νεπεία κατασχέσεων, που επιβάλλονται στα χέρια τους
εκ µέρους των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, εε)
για τη µη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δα-
νειστών, εφόσον η διαφορά µεταξύ του ποσού των α-
ναγγελθεισών απαιτήσεων του Δηµοσίου ή του συνολι-
κού εκπλειστηριάσµατος αφενός και του ποσού της κα-
τάταξης του Δηµοσίου αφετέρου δεν υπερβαίνει το πο-
σό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, στστ) για την ει-
σαγωγή ή µη στο ακροατήριο υποθέσεων για τις οποίες
έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε συµβούλιο, σύµφωνα µε τη
διαδικασία των άρθρων 34Α και 34Β του π.δ. 18/1989
(Α΄8), του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονο-
µίας [ν. 2717/1999, (Α΄ 97)] και της παρ. 3 του άρθρου
108Α του π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304).  ζζ) για τη µη άσκηση
ένδικων µέσων για υποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 6
του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), στις περιπτώσεις αρχικών εγ-
γραφών µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», στις ο-
ποίες το Δηµόσιο, όπως προκύπτει από έγγραφα όλων
των αρµόδιων υπηρεσιών του, δεν προβάλλει, ούτε επι-
φυλάσσεται να προβάλλει δικαιώµατα επί του ακινήτου.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Πράξη συντάσσεται
ύστερα από προφορική εισήγηση του εισηγητή της υπό-
θεσης, περιέχει συνοπτική αιτιολογία που αναφέρεται
στα έγγραφα του φακέλου και το περιεχόµενό τους και
δεν υπόκειται σε θεώρηση ή έγκριση. 
Με Πράξη, που εκδίδεται µε την ίδια διαδικασία, οι Τρι-

µελείς Επιτροπές παραπέµπουν στο οικείο Τµήµα οποια-
δήποτε υπόθεση της αρµοδιότητάς τους, αν κρίνουν ότι
παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή έχει ευρύτερες
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.
Με την εξαίρεση των υποθέσεων του τελευταίου εδα-

φίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002, όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 46 του ν. 4569/2018 (Α΄179),
για τη µη άσκηση ένδικων βοηθηµάτων ή µέσων σε υπο-
θέσεις του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) τίθεται απλή επισηµει-
ωµατική πράξη στον φάκελο της υπόθεσης που υπογρά-
φεται από τον χειριστή της υπόθεσης και τον Προϊστά-
µενο του αντίστοιχου Γραφείου Ν.Σ.Κ..
Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ύστερα από

γνώµη της Ολοµέλειας, µπορεί: α) να παραπέµπονται
στις Τριµελείς Επιτροπές υποθέσεις, µολονότι το αντι-
κείµενο της διαφοράς δεν υπάγεται στην αρµοδιότητά
τους, εφόσον οι υποθέσεις αυτές είναι όµοιες κατά το
πραγµατικό και νοµικό µέρος, τα ανακύπτοντα ζητήµατα
έχουν ήδη αντιµετωπιστεί από την Ολοµέλεια και κρίνε-
ται ότι παρέλκει η εισαγωγή τους σε Τµήµα ή στην Ολο-
µέλεια, β) να ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων επί των
οποίων οι Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται µε Πράξη,
χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρα-
κτικού, και γ) να ορίζεται ότι για τη µη άσκηση ή την α-
ποδοχή αγωγών ή ένδικων βοηθηµάτων ή τη µη άσκηση
ενδίκου µέσου, σε υποθέσεις µε ανώτατο όριο την υλική
αρµοδιότητα Ειρηνοδικείου ή που τα νοµικά τους ζητή-
µατα έχουν κριθεί µε αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων
ή την παραίτηση από ένδικο µέσο που ασκήθηκε απο-
κλειστικά για διαφύλαξη της προθεσµίας, τίθεται επιση-
µειωµατική πράξη στον φάκελο της υπόθεσης που υπο-
γράφεται από τον χειριστή της υπόθεσης και τον Προϊ-
στάµενο του αντίστοιχου Γραφείου Ν.Σ.Κ..
Η Τριµελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας του

Ν.Σ.Κ. αποφαίνεται σε θέµατα αρµοδιότητάς της για υ-
ποθέσεις επαρχιών στις οποίες δεν λειτουργούν Δικα-

στικά Γραφεία ή αν στα Δικαστικά Γραφεία που λειτουρ-
γούν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής ή σε υ-
ποθέσεις Γραφείων Νοµικών Συµβούλων ή Ειδικών Γρα-
φείων Νοµικών Συµβούλων στα οποία δεν είναι δυνατή η
συγκρότηση Επιτροπής λόγω του αριθµού των µελών
του Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν σε αυτά. Με απόφαση του
Προέδρου του Ν.Σ.Κ., καθορίζεται ο τρόπος, οι προϋπο-
θέσεις και η διαδικασία άσκησης των παραπάνω αρµο-
διοτήτων».

2. Η ηλεκτρονική κατάθεση στο Ν.Σ.Κ. αιτήσεων ιδιω-
τών για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συµβι-
βαστική επίλυση διαφορών µεταξύ αυτών και του Δη-
µοσίου παράγει όλες τις νόµιµες συνέπειες, σύµφωνα
µε την περίπτωση γ΄ του άρθρου 143 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
ν. 3086/2002. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται

θέµατα πιστοποίησης των χρηστών για την ηλεκτρονική
κατάθεση των ανωτέρω αιτήσεων, µέσω του µηχανισµού
πιστοποίησης του Υπουργείου Οικονοµικών. Με όµοια α-
πόφαση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.,
µπορεί να ορίζονται και άλλες κατηγορίες υποθέσεων,
διαδικασίες ή ενέργειες που διεκπεραιώνονται ηλεκτρο-
νικά και να καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τον τρόπο
υποβολής των αντίστοιχων εγγράφων και το ελάχιστο
τυπικό περιεχόµενό τους. 

Άρθρο 44
Γραφείο Επιθεώρησης

1. Στον ν. 3086/2002 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής: 

«Άρθρο 12Α 
Γραφείο Επιθεώρησης

1. Το Γραφείο Επιθεώρησης αποτελείται από έναν (1)
Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως
Προϊστάµενο, και από τρεις (3) Νοµικούς Συµβούλους,
µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται µε από-
φαση του Προέδρου µε τριετή θητεία. Με απόφαση του
Προέδρου, τα τακτικά µέλη του Γραφείου µπορεί, κατά
τη διάρκεια της θητείας τους, να απαλλαχθούν από κάθε
άλλη υπηρεσία, εκτός από τη συµµετοχή τους στα Τµή-
µατα και στην Ολοµέλεια του Ν.Σ.Κ.. Για την προεδρία
του Γραφείου Επιθεώρησης, οι οργανικές θέσεις των Α-
ντιπροέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά µία (1).

2. Το Γραφείο Επιθεώρησης: α) καθορίζει ποσοτικούς
και ποιοτικούς στόχους για τις υπηρεσιακές µονάδες του
Ν.Σ.Κ. και τους λειτουργούς του, β) παρακολουθεί, ελέγ-
χει και αξιολογεί το έργο των υπηρεσιακών µονάδων του
Ν.Σ.Κ., των λειτουργών του και των εξωτερικών συνερ-
γατών του Ν.Σ.Κ., γ) συγκεντρώνει στοιχεία για τον α-
ριθµό, το είδος και τη σοβαρότητα των δικαστικών και ε-
ξώδικων υποθέσεων, δ) υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έ-
τους αναλυτική έκθεση προς τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.,
για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του έργου των
υπηρεσιακών µονάδων του Ν.Σ.Κ., καθώς και προτάσεις
για τη βελτίωση της λειτουργίας και της οργάνωσής
τους, οι δε παρατηρήσεις αυτές ενσωµατώνονται στην
Ετήσια Έκθεση του άρθρου 3, ε) διενεργεί την τακτική
και έκτακτη επιθεώρηση των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. και
συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης. 
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3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα α-
πό πρόταση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., καθορίζονται ανα-
λυτικά τα επιµέρους καθήκοντα των επιθεωρητών, τα
κριτήρια αξιολόγησης των υπηρεσιακών µονάδων του
Ν.Σ.Κ. και της απόδοσης των λειτουργών του, ο τρόπος
και η διαδικασία άσκησης των αρµοδιοτήτων του Γραφεί-
ου Επιθεώρησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα». 

2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρ-
θρου 12Α του ν. 3086/2002, εξακολουθούν να ισχύουν τα
άρθρα 32 έως 37 του π.δ. 238/2003 (Α΄ 214).

Άρθρο 45
Τοκοφορία οφειλών του Δηµοσίου

1. Το ύψος του νόµιµου επιτοκίου και του επιτοκίου υ-
περηµερίας κάθε οφειλής του Δηµοσίου ισούται προς το
επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO), που ισχύει κα-
τά την ηµεροµηνία άσκησης του ένδικου βοηθήµατος,
πλέον τριών (3,00) εκατοστιαίων µονάδων ετησίως. Το ε-
πιτόκιο του προηγούµενου εδαφίου δεν µεταβάλλεται,
κατά το µέρος που αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κύ-
ριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (MRO), πριν από την εκάστοτε σωρευτική µε-
ταβολή αυτού κατά µία (1,00) εκατοστιαία µονάδα, µε
σχετική βάση υπολογισµού του το επιτόκιο που ισχύει
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα ανωτέρω δεν
ισχύουν για: α) τις απαιτήσεις των φορολογουµένων της
παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), β) τις
περιπτώσεις όπου σε σύµβαση, στην οποία συµβάλλεται
νόµιµα το Δηµόσιο, έχει περιληφθεί ειδική πρόβλεψη
σχετικά µε το εφαρµοζόµενο επιτόκιο, γ) τις αξιώσεις ι-
διωτών που στηρίζονται σε ειδικές και ευθέως εφαρµο-
ζόµενες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, µε τις οποίες
έχει καθοριστεί, ρητά και ειδικά, ύψος επιτοκίου. Με την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων αυτών, όπου στην κείµενη
νοµοθεσία γίνεται αναφορά ή παραποµπή στο ύψος του
οφειλόµενου από το Δηµόσιο νόµιµου επιτοκίου ή και
του επιτοκίου υπερηµερίας, νοείται το επιτόκιο του πα-
ρόντος. 

2. Στην περίπτωση των ένδικων βοηθηµάτων κατά του
Δηµοσίου, τόκος οφείλεται, σε κάθε περίπτωση, µόνο α-
πό την επίδοση των σχετικών δικογράφων από τον διάδι-
κο στον Υπουργό Οικονοµικών ή στο αρµόδιο όργανο
του Δηµοσίου ή της Αρχής που προβλέπεται από τον νό-
µο σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων. Ειδικές διατάξεις
νόµου, οι οποίες προβλέπουν ρητά διαφορετικό χρόνο έ-
ναρξης της τοκοφορίας, εξακολουθούν να ισχύουν. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται και σε όλες τις
εκκρεµείς υποθέσεις, σε οποιοδήποτε βαθµό και στάδιο,
για το µέρος κατά το οποίο οι αξιώσεις για τόκο ανάγο-
νται και υπολογίζονται σε χρόνο µετά την πρώτη του ε-
πόµενου µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Άρθρο 46
Παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγµα τµήµατος

δηµόσιου ακινήτου προς τον Δήµο Καλαµάτας

1. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγµα, στον Δήµο Καλα-
µάτας, για ενενήντα εννέα (99) έτη, η χρήση, διαχείριση
και εκµετάλλευση τµήµατος του δηµόσιου ακινήτου µε

στοιχεία ΑΒΚ 635, εµβαδού 44.491,87 τ.µ., το οποίο απο-
τελεί το προς ανατολάς τµήµα του δηµόσιου ακινήτου
µε ΚΑΕΚ 360882304015 , όπως αυτό εµφαίνεται στο
προσαρτηµένο, ως Παράρτηµα I του παρόντος, τοπογρα-
φικό διάγραµµα της Κτηµατικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας
της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Κοινω-
φελών Περιουσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, που συντά-
χθηκε από τον αγρονόµο/τοπογράφο µηχανικό Γεώργιο
Βλάχο την 21.11.2018 και θεωρήθηκε την ίδια µέρα από
τον ίδιο, ως Προϊστάµενο, και αποτυπώνει το παραχω-
ρούµενο τµήµα σε κλίµακα 1:2.500, επί διαγράµµατος ε-
ξαρτηµένου από το κρατικό τριγωνοµετρικό δίκτυο, στο
ορθογώνιο σύστηµα εγκάρσιας µερκατορικής προβολής
ΕΓΣΑ ’87, µαζί µε τον συνηµµένο πίνακα συντεταγµένων
των κορυφών του υπό παραχώρηση τµήµατος του ακινή-
του, που έχουν ληφθεί από τα δεδοµένα χωρικής βάσης
του Ψ.Υ.ΔΗ.Π.Ε.Κ.,  µε τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-4-6-47-1.

2. Η παραχώρηση γίνεται για την κατασκευή από τον
παραχωρησιούχο Δήµο εγκαταστάσεων άθλησης, δια-
µόρφωση νέων χώρων στάθµευσης, δηµιουργία ζωνών
πρασίνου και, γενικά, για την ανάπλαση και αξιοποίηση
του χώρου, την ανάπτυξη και προστασία της ευρύτερης
περιοχής και την εξυπηρέτηση πολιτιστικών, αθλητικών
και κοινωφελών σκοπών. 

3. Η παραχώρηση δεν νοµιµοποιεί κτίσµατα, έργα και
κατασκευές, που υφίστανται εντός του παραχωρούµε-
νου ακινήτου και έχουν κατασκευαστεί χωρίς τις νόµιµες
άδειες. 

4. Ο Δήµος Καλαµάτας υποχρεούται να επιτρέπει και
να ανέχεται την προσωρινή εκ µέρους του Ελληνικού
Δηµοσίου χρήση τµηµάτων του παραχωρούµενου ακινή-
του για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και, ιδίως, για
λόγους εθνικής ασφάλειας και δηµόσιας τάξης, για την
προσωρινή στέγαση ή παραµονή τµηµάτων των ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και για την προσόρµιση
και παραβολή πλοίων του Λιµενικού Σώµατος και του
Πολεµικού Ναυτικού, ύστερα από σχετική ενηµέρωση
του Δήµου.  

5. Η παραχώρηση του παρόντος τελεί υπό τους εξής
όρους:
α) Ο Δήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει την αποκλειστική

ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη για τη λήψη όλων των απα-
ραίτητων αδειών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, την τήρη-
ση των πολεοδοµικών διατάξεων και των διατάξεων περί
αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού για την υλοποί-
ηση του σκοπού της παραχώρησης, καθώς και τη δαπάνη
των εργασιών που απαιτούνται προς τούτο. Η δαπάνη
για τις εργασίες και την υλοποίηση του σκοπού της πα-
ραχώρησης µπορεί να καλύπτεται είτε από ίδιους πό-
ρους του Δήµου είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, όπως
χρηµατοδότηση από ενωσιακά προγράµµατα και κρατική
επιχορήγηση. 
β) Ο Δήµος Καλαµάτας υποχρεούται στην, µε αποκλει-

στικά δικές του δαπάνες, κατασκευή, συντήρηση, βελ-
τίωση, επισκευή, φύλαξη και ανάπλαση του παραχωρου-
µένου ακινήτου και των επ’ αυτού κτηρίων, έργων και ε-
γκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν, που παραµένουν επ’
ωφελεία του ακινήτου και του Ελληνικού Δηµοσίου, και
µπορεί να προβεί σε κατεδάφιση κτηρίων και κατασκευ-
ών, µε την προϋπόθεση της προηγούµενης έκδοσης των
προβλεπόµενων νόµιµων αδειών. Αξίωση του Δήµου για
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καταβολή της δαπάνης για την εκτέλεση των εργασιών
του προηγουµένου εδαφίου ή για αποζηµίωση για τις
ίδιες αιτίες δεν µπορεί να προβληθεί κατά του Ελληνικού
Δηµοσίου µετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης ή σε
περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης.
γ) Το Ελληνικό Δηµόσιο απαλλάσσεται τελείως και για

οποιαδήποτε ανεξαίρετα αιτία της υποχρέωσης κατα-
σκευής, επισκευής, συντήρησης, βελτίωσης ή φύλαξης
του παραχωρούµενου ακινήτου και των συστατικών και
παραρτηµάτων του, ακόµη και αν αυτή επιβάλλεται από
λόγους ανωτέρας βίας.
δ) Το Ελληνικό Δηµόσιο δεν έχει απολύτως καµία ευ-

θύνη ή υποχρέωση για τα πραγµατικά ή νοµικά ελαττώ-
µατα του ακινήτου, τη χρήση, διαχείριση και εκµετάλ-
λευση τµήµατος του οποίου παραχωρεί. 
ε) Μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης επέρχεται

αυτοδίκαια ανάκληση της παραχώρησης και αποδίδονται
το ακίνητο, τα έργα και οι εγκαταστάσεις, µε πρωτόκολ-
λο παράδοσης – παραλαβής, αφού προηγηθεί αυτοψία
των αρµόδιων οργάνων του Ελληνικού Δηµοσίου, στην
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, σε κα-
λή κατάσταση, δεκτική χρήσης για τους αντίστοιχους
σκοπούς, λαµβανοµένων, πάντως, υπόψη της εύλογης
φθοράς από τη συνήθη χρήση, των φθορών, καταστρο-
φών ή ζηµιών που οφείλονται σε τροµοκρατικές ενέργει-
ες ή εχθροπραξίες, καθώς και των εγκεκριµένων από το
Ελληνικό Δηµόσιο αποξηλώσειων ή κατεδαφίσεων εγκα-
ταστάσεων ή κτιρίων. 

6. Ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί, µε αιτιολογηµένη
απόφασή του, να ανακαλέσει την παραχώρηση της χρή-
σης του παραχωρούµενου τµήµατος ακινήτου, ιδίως, για
καθυστέρηση, µαταίωση ή πληµµελή εκπλήρωση του
σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόµενης
χρήσης, µη τήρηση των όρων της παραγράφου 5, καθώς
και για λόγους ανωτέρας βίας, εθνικής άµυνας ή για άλ-
λον σπουδαίο λόγο δηµοσίου συµφέροντος. 

Άρθρο 47
Παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγµα τµηµάτων

δηµόσιου ακινήτου προς τον Δήµο Κοζάνης

1. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγµα, στον  Δήµο Κο-
ζάνης η χρήση, για χρονικό διάστηµα ενενήντα εννέα
(99) ετών, του δηµόσιου ακινήτου µε ΑΒΚ 404 και µε ΚΑ-
ΕΚ 270575615013, συνολικού εµβαδού κατά τον τίτλο
κτήσης 37.834,97 τ.µ., σύµφωνα δε µε το κτηµατολογικό
φύλλο του Κτηµατολογικού Γραφείου Κοζάνης,
39.926,39 τ.µ., όπως αυτό εµφαίνεται στο προσαρτηµέ-
νο, ως Παράρτηµα ΙI του παρόντος, τοπογραφικό διά-
γραµµα κλίµακας 1:500, που συντάχθηκε µε το σύστηµα
ΕΓΣΑ 87 από τον Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό του
Δήµου Κοζάνης Αραβόπουλο Χαράλαµπο και θεωρήθηκε
από τον Αντιδήµαρχο Κοζάνης Κωνσταντίνο Δεσποτίδη,
µε τα στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4 ….Α36-Α37-Α38-Α1. Η πα-
ραχώρηση γίνεται για την αξιοποίηση και χρήση του ακι-
νήτου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο µε την ΠΕ.ΧΩ.
1299/00, απόφαση τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυ-
µοτοµικού σχεδίου της πόλης της Κοζάνης (Δ΄129), σύµ-
φωνα µε το οποίο το ακίνητο εµπίπτει στο οικοδοµικό τε-
τράγωνο 203 µε χρήσεις εντός αυτού «Αναψυχή, Πολιτι-
σµός – Αθλητισµός, Χώρος Δηµοτικού Σχολείου Κ.Χ.,
Στάθµευση». 

2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών, µπορεί να αρθεί η παραχώρηση της χρήσης του α-

νωτέρω ακινήτου, ιδίως, για καθυστέρηση, µαταίωση ή
πληµµελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης,
αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης, καθώς και για λό-
γους ανώτερης βίας, εθνικής άµυνας ή σπουδαίο λόγο
δηµοσίου συµφέροντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 48
Θέµατα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), η ο-
ποία προστέθηκε µε το άρθρο τρίτο της Πράξης Νοµοθε-
τικού Περιεχοµένου της 10.8.2018 (Α΄ 149), όπως ισχύ-
ει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Ειδικά για τα έτη 2018 και 2019 απαλλάσσονται τα
ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας
Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις
οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου
2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου
Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυ-
τοψίας Επικινδύνως Ετοιµορρόπου Κτηρίου του Υπουρ-
γείου Υποδοµών και Μεταφορών, που θα έχουν εκδοθεί
έως τις 31.12.2019, και κατά τον κρίσιµο χρόνο η κυριό-
τητα ή τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα στο ακίνητο α-
νήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τα έ-
τη 2018 και 2019 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα
δικαιώµατα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας
των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούµε-
νου εδαφίου.»

Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α.

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 14
του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ο τόπος παροχής θεωρείται ότι είναι εκτός της Έ-
νωσης: αα) για τις υπηρεσίες µεταφοράς αγαθών σε υ-
ποκειµένους στον φόρο, για τις οποίες ο τόπος παροχής
είναι, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2,
το εσωτερικό της χώρας, αν οι υπηρεσίες αυτές εκτε-
λούνται υλικά εξ ολοκλήρου εκτός της Ένωσης, ββ) για
τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας µίσθωσης επαγγελµατικών
πλοίων αναψυχής, για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι,
σύµφωνα µε την υποπερίπτωση α) της περίπτωσης i της
παραγράφου 12, το εσωτερικό της χώρας, κατά το µέρος
που τα µισθωµένα πλοία χρησιµοποιούνται εκτός της Έ-
νωσης.»

2. Μετά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 15 του άρ-
θρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, προστίθεται ε-
δάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του τυ-
χόν συναρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, µετά από
εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξειδικεύονται περαιτέρω τα
κριτήρια χρήσης και εκµετάλλευσης, που προβλέπονται
στην παρούσα παράγραφο και ορίζεται ο τρόπος απόδει-
ξης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών.»

3. Η παράγραφος 16 του άρθρου 14 του Κώδικα
Φ.Π.Α., όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ρυθµίζε-
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ται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.» 

Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 

1. To δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53Α του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄265)
το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 65 του ν. 4557/2018
(Α΄ 139), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα άρθρα 65, 102, 105, 106 και 108 εφαρµόζονται α-
ναλόγως και για τα προϊόντα της περίπτωσης στ΄ της
παραγράφου 1.»

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 53Α του  ν. 2960/2001
προστίθεται παράγραφος 5α,ως εξής:

«5α. Τα προϊόντα της περίπτωσης στ΄ της παραγρά-
φου 1, που αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα ο-
ποία µεταφέρει στη χώρα αυτοπροσώπως από άλλο κρά-
τος-µέλος ή τρίτη χώρα, απαλλάσσονται από τον φόρο
κατανάλωσης. Για να προσδιοριστεί κατά πόσο τα προϊό-
ντα αυτά προορίζονται για ίδια χρήση ιδιώτη, λαµβάνο-
νται υπόψη από τις αρµόδιες αρχές τα εξής τουλάχιστον
στοιχεία:
α) η εµπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατο-

χής των προϊόντων,
β) ο τόπος όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα µε

την περίπτωση, ο χρησιµοποιούµενος τρόπος µεταφο-
ράς,
γ) κάθε έγγραφο σχετικό µε τα προϊόντα,
δ) η φύση των προϊόντων,
ε) η ποσότητα των προϊόντων, για την οποία, ως απο-

δεικτικό στοιχείο ορίζεται το ποσοτικό όριο των δεκα-
τριών (13) γραµµαρίων µείγµατος καπνού που περιέχε-
ται στο ηλεκτρικά θερµαινόµενο προϊόν καπνού.»

3. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρ-
θρου 53Α του ν. 2960/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση, για τα προϊόντα της περίπτωσης στ΄
της παραγράφου 1 εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα
104 και 111.»

Άρθρο 51
Τροποποίηση των άρθρων 55 και 73 του ν. 2960/2001

1. Στο άρθρο 55 του ν. 2960/2001 , όπως ισχύει, προ-
στίθενται περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄ ως εξής:

«ιβ) «Σηµείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου»: Η εγκα-
τάσταση καταναλωτή φυσικού αερίου στην οποία παρα-
δίδεται φυσικό αέριο για τελική χρήση. 
ιγ) «Διανοµέας ή Αναδιανοµέας φυσικού αερίου» εί-

ναι: 
αα. ο Προµηθευτής φυσικού αερίου, κατά την έννοια

της περίπτωσης κβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), για την ποσότητα φυσικού αερίου
που προµηθεύει σε Σηµείο Κατανάλωσης φυσικού αερί-
ου,
ββ. ο Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, κατά την έν-

νοια της περίπτωσης ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4001/2011, για την ποσότητα που καταναλώνει και την
οποία προµηθεύεται αποκλειστικά για δική του χρήση σε
σηµείο διαφορετικό από το Σηµείο Κατανάλωσης φυσι-
κού αερίου.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 73 του
ν. 2960/2001, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρ-

θρου 36 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται τα στοι-
χεία που διαβιβάζονται στις αρµόδιες Ελεγκτικές Τελω-
νειακές Υπηρεσίες, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος
διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.»

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν από την 1. 7.2019.

Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4172/2013

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 60 του
ν. 4172/2013, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε το
άρθρο 86 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), µετά τις λέξεις «για
τα εισοδήµατα αυτά», τίθεται κόµµα και προστίθεται η
φράση «συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α».

2. Η παράγραφος 1 ισχύει για εισοδήµατα που απο-
κτώνται από την έναρξη ισχύος των άρθρων 10 έως και
15 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192). 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 60 του
ν. 4172/2013, καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2
του άρθρου 2 της 2/88419/ΔΕΠ/4.12.2018 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β΄ 5435), έχουν
εφαρµογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα
µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που
έλαβαν το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοι-
πο ήµισυ της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τις
περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 181
του ν. 4270/2014 (Α΄143) για το χρονικό διάστηµα από
τις 1.8.2012 έως και τις 30.6.2014, δυνάµει δικαστικών α-
ποφάσεων και πρακτικών Τριµελούς Επιτροπής του
Ν.Σ.Κ.. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται ανεξάρτη-
τα από το φορολογικό έτος απόκτησης των ανωτέρω ει-
σοδηµάτων, µη εφαρµοζοµένης για τα εισοδήµατα αυτά
της παραγράφου 2.

Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 

Το άρθρο 43 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 43
Εισφορά σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

του άρθρου 25 του ν. 27/1975 

1. Επιβάλλεται εισφορά επί του ετήσιου ποσού του συ-
νολικού εισαγόµενου και µετατρεπόµενου σε ευρώ συ-
ναλλάγµατος και συνολικού εισαγόµενου ποσού σε ευ-
ρώ, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25
του ν. 27/1975 (Α΄ 77), για τις παρακάτω επιχειρήσεις:

α) γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρή-
σεων οποιουδήποτε τύπου ή µορφής, µε αντικείµενο ερ-
γασιών τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισµό αβαριών,
µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων
ή ασφαλίσεων πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία, πάνω
από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας,
εξαιρούµενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και
των εµπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλό-
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ες, καθώς και µε την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών ε-
ταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείµε-
νο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπάνω αναφερόµενες
δραστηριότητες για το εισαγόµενο και µετατρεπόµενο
σε ευρώ συνάλλαγµα και το συνολικό εισαγόµενο ποσό
σε ευρώ κατά τα έτη 2012 και µετά και
β) ηµεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρ-

θρο 25 του ν. 27/1975, σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του άρθρου αυτού, και έχουν σαν αντικείµενο εργασιών
τις αναφερόµενες στην περίπτωση α΄ υπηρεσίες ή εργα-
σίες για το εισαγόµενο και µετατρεπόµενο σε ευρώ συ-
νάλλαγµα και το συνολικό εισαγόµενο ποσό σε ευρώ κα-
τά τα έτη 2019 και µετά. 
Η εισφορά υπολογίζεται µε τις εξής κλίµακες:
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Αν το συνολικό ετήσιο εισαγόµενο και µετατρεπόµενο
σε ευρώ συνάλλαγµα και συνολικό εισαγόµενο ποσό σε
ευρώ µίας επιχείρησης κατά τα έτη 2012-2018 είναι µι-
κρότερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δο-
λαρίων Η.Π.Α., η εισφορά του παρόντος υπολογίζεται
για πενήντα χιλιάδες (50.000) δολάρια Η.Π.Α.. Το ίδιο ι-
σχύει και για τα έτη έναρξης ή λήξης της δραστηριότη-
τας της επιχείρησης, κατά τα έτη 2012-2018, ανεξάρτη-
τα από τη χρονική διάρκεια αυτών, όταν το εισαγόµενο
και µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα και το συνολι-
κό εισαγόµενο ποσό σε ευρώ είναι µικρότερο του ποσού
των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α..

Αν το ποσό της ετήσιας εισφοράς υπολογιζόµενο µε
την κλίµακα της περίπτωσης ii για το συνολικό εισαγόµε-
νο και µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα και το συνο-
λικό εισαγόµενο ποσό σε ευρώ κατά τη διετία 2019-
2020, είναι µικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολα-
ρίων Η.Π.Α., βεβαιώνεται ελάχιστο ποσό εισφοράς ίσο
µε πέντε χιλιάδες (5.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. 

Το ποσό εισφοράς που βεβαιώνεται ως ελάχιστο ποσό
για το συνολικό εισαγόµενο συνάλλαγµα κατά τα έτη
2021 και µετά, είναι ίσο µε έξι χιλιάδες (6.000) δολάρια
Η.Π.Α. ετησίως. 
Τα ανωτέρω ελάχιστα ετήσια ποσά εισφοράς βεβαιώ-

νονται και για το εισαγόµενο συνάλλαγµα στα έτη έναρ-
ξης ή λήξης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων κατά
τα έτη 2019 και µετά κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από
τη χρονική διάρκεια αυτών.

2. Η εισφορά του παρόντος δεν επιβάλλεται σε ηµεδα-
πές, καθώς και σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν ε-
γκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστηµα του άρθρου 25
του ν. 27/1975 και ασχολούνται µε τη διαχείριση ή εκµε-
τάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία παράλλη-
λα µε τις λοιπές υπαγόµενες εργασίες, όπως αυτές ορί-
ζονται µε την άδεια εγκατάστασής τους. 
Στις επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που, ε-

κτός της κύριας δραστηριότητας των ναυλοµεσιτικών
και λοιπών ναυτιλιακών εργασιών, δηλώνουν µε την ά-
δεια εγκατάστασής τους και τη διαχείριση ή εκµετάλ-
λευση πλοίων ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, για τη
µη επιβολή της εισφοράς, απαιτείται η απόδειξη της
πραγµατικής άσκησης της διαχείρισης ή εκµετάλλευσης
πλοίων εντός της πενταετούς διάρκειας της ισχύος της
άδειάς τους, που ορίζεται µε την παρ. 1 του άρθρου 25
του ν. 27/1975. Εφόσον στην πενταετία αυτή δεν αποδει-
κνύεται η άσκηση της δραστηριότητας της διαχείρισης
πλοίου, επιβάλλεται η εισφορά του παρόντος για το ει-
σαγόµενο συνάλλαγµα στο επόµενο της πενταετίας έ-
τος. Η πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµε-
νου εδαφίου αφορά τις επιχειρήσεις που η πενταετία ι-
σχύος της άδειας εγκατάστασής τους συµπληρώνεται
το έτος 2018 και εφόσον προκύψει υποχρέωση για επι-
βολή εισφοράς, υπολογίζεται µε βάση το εισαγόµενο
συνάλλαγµα του έτους 2019 και καταβάλλεται κατά το
έτος 2020. 

3. Οι υπόχρεες στην εισφορά επιχειρήσεις της περί-
πτωσης α΄ της παραγράφου 1 υποβάλλουν στη Φορολο-
γική Διοίκηση δήλωση υπολογισµού αυτής µέχρι το τέ-
λος Μαρτίου κάθε έτους, µε βάση το συνολικό εισαγόµε-
νο και µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα και το συνο-

λικό εισαγόµενο ποσό σε ευρώ του προηγούµενου αντί-
στοιχα έτους, για το εισαγόµενο συνάλλαγµα κατά τα έ-
τη 2012-2018. 
Κατ’ εξαίρεση, η δήλωση εισφοράς των παραπάνω υ-

πόχρεων επιχειρήσεων για το συνολικό εισαγόµενο και
µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα και το συνολικό ει-
σαγόµενο ποσό σε ευρώ κατά το έτος 2016 υποβάλλεται
µέχρι τέλος Ιουνίου 2017.
Οι υπόχρεες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 για το ει-

σαγόµενο συνάλλαγµα κατά τα έτη 2019 και µετά, υπο-
βάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση εισφοράς
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Μαρτίου
κάθε έτους, µε βάση το συνολικό εισαγόµενο και µετα-
τρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα και το συνολικό εισα-
γόµενο ποσό σε ευρώ του προηγούµενου αντίστοιχα έ-
τους. Με την υποβολή της δήλωσης της παρούσας παρα-
γράφου γίνεται άµεσος προσδιορισµός της εισφοράς,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

4. Η εισφορά για το συνολικό εισαγόµενο και µετατρε-
πόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα και το συνολικό εισαγόµε-
νο ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2012 έως και 2018 υπολο-
γίζεται σε δολάρια Η.Π.Α., µε βάση την επίσηµη ισοτιµία
µεταξύ των νοµισµάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης. Με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλε-
ται το ένα τέταρτο (1/4) της εισφοράς σε ευρώ και τα υ-
πόλοιπα τρία τέταρτα (3/4) σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις
κατά τους µήνες Ιούνιο, Σεπτέµβριο και Δεκέµβριο του έ-
τους υποβολής της δήλωσης.
Η εισφορά για το συνολικό εισαγόµενο και µετατρεπό-

µενο σε ευρώ συνάλλαγµα και το συνολικό εισαγόµενο
ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2019 και µετά καταβάλλεται
σε δύο (2) ισόποσες δόσεις µέχρι την τελευταία εργάσι-
µη ηµέρα των µηνών Απριλίου και Σεπτεµβρίου του έ-
τους υποβολής της δήλωσης. Το ποσό της εισφοράς στα
έτη αυτά υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. και µετατρέπε-
ται σε ευρώ µε βάση την τιµή αναφοράς του δολαρίου
Η.Π.Α. έναντι του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας (Ε.Κ.Τ.) κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής αρχικής δήλω-

σης, για τον υπολογισµό της εισφοράς, λαµβάνεται η τι-
µή αναφοράς των παραπάνω νοµισµάτων κατά την κατα-
ληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης. 
Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, για

τον υπολογισµό της εισφοράς, λαµβάνεται η τιµή ανα-
φοράς των νοµισµάτων αυτών που έχει ληφθεί µε την
αρχική δήλωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα δύο
προηγούµενα εδάφια.
Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγ-

γυα και εις ολόκληρον οι διευθυντές, διαχειριστές και
γενικά οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων της παραγρά-
φου 1, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έ-
ναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς
τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων µέ-
τρων για την είσπραξη της εισφοράς.

5. Επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%) στα µερίσµατα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας:

α) από αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου
ή µορφής, που διατηρούν γραφεία ή υποκαταστήµατα ε-
γκατεστηµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 27/1975
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και έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τη ναύλωση, ασφά-
λιση, διακανονισµό αβαριών, µεσιτεία αγοραπωλησιών ή
ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε
ελληνική ή ξένη σηµαία πάνω από πεντακόσιους (500)
κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούµενων των επιβα-
τηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών πλοίων
που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και µε την α-
ντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχει-
ρήσεων που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες
µε τις παραπάνω αναφερόµενες δραστηριότητες, για µε-
ρίσµατα που καταβάλλονται ή πιστώνονται κατά τα έτη
2012 και µετά και 
β) από ηµεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο

άρθρο 25 του ν. 27/1975 και έχουν σαν αντικείµενο ερ-
γασιών τις αναφερόµενες στην περίπτωση α΄ υπηρεσίες
ή εργασίες, για µερίσµατα που καταβάλλονται ή πιστώ-
νονται κατά τα έτη 2019 και µετά. 
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στα µερίσµατα που

διανέµονται από τις επιχειρήσεις που, σύµφωνα µε την
άδεια εγκατάστασής τους, ασχολούνται και µε τη διαχεί-
ριση πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία.
Ο φόρος της παρούσας παραγράφου βαρύνει το δικαι-

ούχο των µερισµάτων και αποδίδεται από αυτόν. Για τα
µερίσµατα που λαµβάνονται κατά τα έτη 2012-2019 ο
φόρος αποδίδεται εφάπαξ µε την υποβολή σχετικής δή-
λωσης, µέσα στον επόµενο µήνα από αυτόν, εντός του
οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ηµεδαπή η καταβολή ή η
πίστωση του µερίσµατος. 
Για τα µερίσµατα που λαµβάνονται από το έτος 2020

και µετά, ο φόρος αποδίδεται µε την υποβολή σχετικής
δήλωσης µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επό-
µενου µήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλ-
λοδαπή ή ηµεδαπή η καταβολή ή η πίστωση του µερίσµα-
τος και καταβάλλεται εφάπαξ µέσα σε πέντε (5) εργάσι-
µες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης.
Με την απόδοση του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε

φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, µετόχου ή εταί-
ρου των ανωτέρω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για
το εισόδηµα που αποκτά µε τη µορφή διανοµής καθαρών
κερδών ή µερισµάτων, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή
κράτηση, είτε απευθείας είτε από επιχειρήσεις χαρτοφυ-
λακίου, ανεξαρτήτως του αριθµού των επιχειρήσεων
χαρτοφυλακίου που παρεµβάλλονται µεταξύ της επιχεί-
ρησης και του τελικού µετόχου ή εταίρου, συµπεριλαµ-
βανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). 

Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και στις έκτα-
κτες αµοιβές και ποσοστά (bonus) που διανέµουν οι επι-
χειρήσεις της περίπτωσης α΄, επιπλέον των µισθών, σε
µέλη του Δ.Σ. ή σε διευθυντές και στελέχη αυτών, καθώς
και στις έκτακτες αµοιβές και ποσοστά (bonus), επιπλέον
των µισθών, που διανέµονται από το έτος 2019 και µετά
και σε υπαλλήλους αυτών. Επίσης, εφαρµόζονται και
στις έκτακτες αµοιβές και ποσοστά (bonus) που διανέ-
µουν, επιπλέον των µισθών, σε µέλη του Δ.Σ. ή σε διευ-
θυντές, στελέχη και υπαλλήλους αυτών από το έτος
2019 και µετά οι επιχειρήσεις της περίπτωσης β΄, καθώς
και οι διαχειρίστριες εταιρείες ή επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστηµένες στην Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 25
του ν. 27/1975.

6. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής από τον υπό-

χρεο των δηλώσεων του παρόντος ή υποβολής από αυ-
τόν εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλονται
οι προσαυξήσεις και τα πρόστιµα του ν. 2523/1997
(Α΄ 179) για φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι την
31.12.2013, καθώς και οι τόκοι και τα πρόστιµα του
ν. 4174/2013 για φορολογικές υποχρεώσεις από τις
1.1.2014 και µετά.

7. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχό-
µενο της δήλωσης εισφοράς της παραγράφου 1, της δή-
λωσης φόρου της παραγράφου 5, η διαδικασία υποβολής
τους, τα αρµόδια για την παραλαβή των δηλώσεων και
τη βεβαίωση του φόρου όργανα, τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά που συνυποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.

8. Από την εισφορά της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, ποσό ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, ετη-
σίως, αποδίδεται ως πόρος του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκ-
παίδευσης (ν.δ. 99/1973, Α΄ 173). Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες
και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της πα-
ρούσας παραγράφου αναφορικά µε την απόδοση του ως
άνω ποσού.

Άρθρο 54
Τροποποιήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 (Α΄ 77), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Τράπεζα που εκδίδει την εγγύηση υποχρεούται µέ-
σα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετι-
κής απόφασης κατάπτωσης του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, να καταθέσει το προϊόν της εγγύησης
στην αρµόδια για τη φορολογία της επιχείρησης
Δ.Ο.Υ..»

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παρ. 3
του άρθρου 25 του ν. 27/1975 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την καταβολή του φόρου προστιθέµενης αξίας έ-
χουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α΄ 248)».

3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 27/1975,
όπως αυτή έχει αναριθµηθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 31
του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως
εξής: «Η απαλλαγή του προηγούµενου εδαφίου δεν ι-
σχύει για τα κέρδη που διανέµονται στους δικαιούχους
από το έτος 2020 και µετά.»

Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4446/2016 

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ.1 του άρθρου 80 του
ν. 4446/ 2016 (Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Σε περίπτωση µη χορήγησης αποδεικτικού ενηµε-
ρότητας ή βεβαίωσης οφειλής, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄170) και των
ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 αποφά-
σεων του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
(Β΄3398), όπως ισχύουν, τα χρηµατικά εντάλµατα δεν ε-
ξοφλούνται.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4446/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:
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«2. α. Σε περίπτωση κατάσχεσης χρηµατικής απαίτη-
σης εις χείρας του Δηµοσίου ως τρίτου, η πληρωµή του
οικείου χρηµατικού εντάλµατος προς τον κατασχόντα
διενεργείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µε πίστωση
του τραπεζικού λογαριασµού του κατασχόντος, ύστερα
από την προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 12 του ν. 4174/2013, τόσο από τον κα-
τασχόντα όσο και από τον καθ’ ου η κατάσχεση. Σε περί-
πτωση πληρωµής χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από
τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατ’ άρθρο 990 ΚΠολΔ,
δεν απαιτείται αποδεικτικό ενηµερότητας για τον καθ’ ου
η κατάσχεση. 

β. Σε περίπτωση εκχώρησης απαίτησης κατά του Δη-
µοσίου, η πληρωµή του οικείου χρηµατικού εντάλµατος
διενεργείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µε πίστωση
του τραπεζικού λογαριασµού του εκδοχέα, ύστερα από
την προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας, σύµφωνα
µε την  περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ
1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Δη-
µοσίων Εσόδων. 
γ. Κατασχέσεις και εκχωρήσεις δεν εκτελούνται µετά

την αποστολή των στοιχείων του εντάλµατος στην οι-
κεία Δ.Ο.Υ. για συµψηφισµούς.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 56
Κύρωση Νέου Συνυποσχετικού µεταξύ του Ελληνικού

Δηµοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το από 27 Φεβρουα-
ρίου 2019 Νέο Συνυποσχετικό µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, του οποίου
το κείµενο έχει ως εξής: 

«ΝΕΟ ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙ-
ΟΥ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Στην Αθήνα σήµερα στις 27 Φεβρουαρίου 2019                
Αφενός
1.Το Ελληνικό Δηµόσιο, όπως εκπροσωπείται για την

υπογραφή του παρόντος από τον Πρωθυπουργό κύριο Α-
λέξιο Τσίπρα (στο εξής το «Ελληνικό Δηµόσιο») 
και αφετέρου
2. Ατοµικώς ένα έκαστο από τα πρόσωπα που περιγρά-

φονται πλήρως στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος τα ο-
ποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, και εµφαινόµενα,
διά των διαχειριστριών εταιρειών, στο Παράρτηµα Ι, ό-
πως εκπροσωπούνται ειδικώς, για την υπογραφή του πα-
ρόντος, από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάµη, στον οποίο συ-
ντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών (στο εξής τα «µέλη της Ναυτιλιακής
Κοινότητας») καλούµενοι στο παρόν Συµφωνητικό ένας
έκαστος «Συµβαλλόµενο Μέρος» από κοινού «Συµβαλ-
λόµενοι»,
Συµφωνούν, συναποδέχονται και συνοµολογούν τα α-

κόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1ο Σκοπός του Νέου Συνυποσχετικού
Σκοπός του Νέου Συνυποσχετικού είναι ο καθορισµός

του πλαισίου για την Νέα Οικειοθελή Παροχή των µελών
της Ναυτιλιακής Κοινότητας προς το Ελληνικό Δηµόσιο,
όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 2ο Έναρξη ισχύος και διάρκεια του Νέου Συ-

νυποσχετικού
Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ηµεροµηνία

δηµοσίευσης στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
νόµου µε τον οποίο θα κυρώνεται το παρόν Νέο Συνυπο-
σχετικό και η συµβατική διάρκειά του ορίζεται ως αορί-
στου χρόνου. 
ΑΡΘΡΟ 3ο Καθορισµός της Νέας Οικειοθελούς Παρο-

χής
1. Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καθορίζεται ως η εθε-

λούσια καταβολή εκ µέρους των µελών της Ναυτιλιακής
Κοινότητας, ήτοι των, για τους σκοπούς του παρόντος
Νέου Συνυποσχετικού, τελικών µετόχων ή εταίρων ή
πραγµατικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών πλοί-
ων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, υπό την προϋπόθεση
της διαχείρισης (των υπό ξένη σηµαία πλοίων) από εται-
ρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, φορολογικών
κατοίκων Ελλάδος, ανερχόµενη σε σταθερό ποσοστό
10% (δέκα τοις εκατό) επί των εισαγόµενων στην Ελλά-
δα ποσών σε οιοδήποτε νόµισµα, προερχοµένων από ει-
σοδήµατα εκ µερισµάτων των ως άνω πλοιοκτητριών ε-
ταιρειών. 

2. Η καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξα-
ντλεί για το παγκόσµιο εισόδηµα από τα µερίσµατα των
πλοιοκτητριών εταιρειών της προηγούµενης παραγρά-
φου κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυ-
σικών προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κρά-
τηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβά-
ρυνση, καθώς και από την επιβολή της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης. 

3. Πέραν της συνοµολογηµένης διά του παρόντος Νέ-
ας Οικειοθελούς Παροχής, ουδέν δικαίωµα εκ του
ν. 27/1975 του άρθρου 107 του Συντάγµατος και του εν
γένει θεσµικού ναυτιλιακού πλαισίου θίγεται. 

4. Για ερµηνευτικούς σκοπούς διατυπώνεται ρητώς ότι
το µη εισαχθέν στην Ελλάδα, παγκόσµιο εισόδηµα τελι-
κών µετόχων ή εταίρων ή πραγµατικών δικαιούχων πλοι-
οκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη ση-
µαία, από ναυτιλιακή δραστηριότητα, καλύπτεται από τις
διατάξεις των άρθρων 2 και 26 του ν. 27/1975, καθώς και
από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
ΑΡΘΡΟ 4ο Προσδιορισµός της Νέας Οικειοθελούς Πα-

ροχής
Η Νέα Οικειοθελής Παροχή προσδιορίζεται σε κάθε έ-

τος κατά το χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υπο-
χρεώσεων των φυσικών προσώπων δικαιούχων των ναυ-
τιλιακών µερισµάτων, µε την υποβολή της δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήµατος και την συµπλήρωση σε ιδιαίτερο
κωδικό αυτής των ποσών των εισαγοµένων µερισµάτων
τους. Η Παροχή αυτή αναλαµβάνεται για πρώτη φορά
για τα εισοδήµατα εκ µερισµάτων που αποκτώνται στο έ-
τος 2018 που δηλώνονται µε την υποβολή των δηλώσε-
ων φορολογίας εισοδήµατος στο έτος 2019.
ΑΡΘΡΟ 5ο Καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καταβάλλεται από ένα έ-

καστο φυσικό πρόσωπο µέλος της Ναυτιλιακής Κοινότη-
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τας στο Ελληνικό Δηµόσιο στις προθεσµίες καταβολής
του φόρου εισοδήµατος και παρακολουθείται µε τον
ΚΑΕ που αφορά στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογι-
σµού από την Ναυτιλία.
ΑΡΘΡΟ 6ο Δεσµευόµενα και δικαιούµενα µέλη για κα-

ταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Από το παρόν Νέο Συνυποσχετικό, δεσµευόµενα και

δικαιούµενα µέλη είναι τα µέλη της Ναυτιλιακής Κοινό-
τητας, τα οποία σε επίπεδο φυσικών προσώπων είναι οι
τελικοί µέτοχοι ή εταίροι ή πραγµατικοί δικαιούχοι, φο-
ρολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, πλοιοκτητριών εταιρειών
πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, υπό την προϋπόθε-
ση της διαχείρισης (των υπό ξένη σηµαία πλοίων) από ε-
ταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, και µε την
προϋπόθεση οι διαχειρίστριες αυτών εταιρείες να έχουν
υπογράψει το Ιδιωτικό Συµφωνητικό, όπως φαίνεται στο
Παράρτηµα Ι και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
του παρόντος. 

2. Διαχειρίστριες εταιρείες που για οποιονδήποτε λό-
γο δεν έχουν υπογράψει το Ιδιωτικό Συµφωνητικό του
Παραρτήµατος Ι, δεν έχουν συσταθεί ή εγκατασταθεί κα-
τά την υπογραφή του παρόντος δεν δεσµεύονται από το
παρόν, αλλά εφόσον επιθυµούν µπορούν να προσχωρή-
σουν σε µεταγενέστερο χρόνο. 

ΑΡΘΡΟ 7ο Μέτρα διασφάλισης της ορθής εφαρµογής
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

1. Κατά την εφαρµογή του παρόντος Νέου Συνυπο-
σχετικού, και εφόσον το συνολικό ετήσιο προσδιορισθέν
ποσό της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξεταζόµενο ανά
διετία είναι µικρότερο των σαράντα εκατοµµυρίων
(40.000.000) ευρώ σε κάποιο έτος αυτής, τα νοµικά πρό-
σωπα µέλη της ναυτιλιακής κοινότητας που έχουν υπο-
γράψει το ιδιωτικό συµφωνητικό του Παραρτήµατος Ι
του παρόντος, αναλαµβάνουν την υποχρέωση στο όνο-
µα και για λογαριασµό των πλοιοκτητριών εταιρειών των
πλοίων που διαχειρίζονται, να καταβάλουν το υπολειπό-
µενο ποσό µετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου
πλοίων του επόµενου έτους της κάθε διετίας, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους του παρό-
ντος άρθρου. Τυχόν έλλειµµα των εσόδων από τη Νέα
Οικειοθελή Παροχή σε ένα έτος της εν λόγω διετίας
συµψηφίζεται µε τυχόν πλεόνασµα στο άλλο έτος αυ-
τής.

2. Ο έλεγχος των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής γίνεται υποχρεωτικά
µετά από κάθε διετία εφαρµογής αυτής από τριµελή επι-
τροπή, η οποία συστήνεται µε το παρόν, µε αποκλειστικό
έργο την διαπίστωση του ύψους των ετησίων εσόδων, το
τυχόν έλλειµµα ανά έτος στην κάθε διετία και την άµεση
ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων για τις ενέργειές
τους.
Η επιτροπή αυτή αποτελούµενη από εκπρόσωπο του

Υπουργείου Οικονοµικών, εκπρόσωπο της Ένωσης Ελ-
λήνων Εφοπλιστών και εκπρόσωπο της Α.Α.Δ.Ε. συγκρο-
τείται µε Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. µε την οποία ορίζονται τα µέ-
λη της επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, η διάρκεια
αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λει-
τουργία της.

3. Για την ορθή εφαρµογή των οριζόµενων στο άρθρο
αυτό στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείµµατος σε έτος

της κάθε διετίας εφαρµογής της Νέας Οικειοθελούς Πα-
ροχής ή ακόµη και στα δύο (2) έτη αυτής, κάθε µία από
τις εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και
µετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου πλοίων του
επόµενου έτους της κάθε διετίας, καταβάλλει το ποσό
του ελλείµµατος που αντιστοιχεί σε κάθε διαχειριζόµενο
πλοίο της µε επιµερισµό του συνολικού ελλείµµατος της
Νέας Οικειοθελούς Παροχής που τυχόν διαπιστώθηκε
στην προηγούµενη διετία, ανάλογα µε το ποσό του φό-
ρου που προκύπτει για κάθε πλοίο στο επόµενο της διε-
τίας έτος, στο οποίο και διαπιστώθηκε το έλλειµµα αυτό
από την παραπάνω τριµελή επιτροπή. Για τις ανάγκες
της διάταξης ως ποσό φόρου για κάθε πλοίο, θεωρείται
εκείνο που διαµορφώνεται µε τις δηλώσεις φόρου πλοί-
ων πρώτης κατηγορίας πριν την αφαίρεση των µειώσεων
του φόρου αυτού. 

4. Το ποσό ελλείµµατος που µε βάση την προηγούµε-
νη παράγραφο αναλογεί σε κάθε διαχειριζόµενο πλοίο
όλων των εταιρειών του παραρτήµατος Ι, υπολογίζεται
µε βάση στοιχεία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία
παρέχονται εντός του µηνός Ιανουαρίου που ακολουθεί
το επόµενο της διετίας έτος στην αρµόδια Αρχή για τη
φορολογία των πλοίων πρώτης κατηγορίας του
ν. 27/1975.
Το παραπάνω ποσό ελλείµµατος προσδιορίζεται διοι-

κητικά από την αρµόδια φορολογική Αρχή και παρακο-
λουθείται µε τον ίδιο ΚΑΕ µε εκείνον του άρθρου 5 του
Νέου Συνυποσχετικού και καταβάλλεται εφάπαξ µέσα
σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία προσδιορισµού αυτού.
ΑΡΘΡΟ 8ο Ευθύνη καταβολής της Νέας Οικειοθελούς

Παροχής
1. Με την υπογραφή του παρόντος Νέου Συνυποσχετι-

κού, κάθε δεσµευόµενο και δικαιούµενο φυσικό πρόσω-
πο µέλος της Ναυτιλιακής Κοινότητας καθίσταται ευθέ-
ως αντισυµβαλλόµενος και επέχει απευθείας υποχρέω-
ση και ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου για την
εκπλήρωση της δικής του αυτοτελούς υποχρέωσης στο
πλαίσιο της Νέας Οικειοθελούς Παροχής.

2. Κάθε δεσµευόµενο και δικαιούµενο µέλος της Ναυ-
τιλιακής Κοινότητας δεν επέχει καµία ευθύνη έναντι του
Δηµοσίου, των υπολοίπων µελών ή τρίτων ούτε µπορεί
να εγερθεί σε βάρος του οποιαδήποτε αξίωση ευθέως,
αναγωγικά ή µε άλλο τρόπο για µη εκπλήρωση ή πληµ-
µελή εκπλήρωση της αυτοτελούς υποχρέωσης της Νέας
Οικειοθελούς Παροχής που αναλογεί σε άλλο µέλος.

3. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και ο εκπρόσωπος
της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την υπογραφή του πα-
ρόντος δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δη-
µοσίου, των µελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας ή τρίτων
ούτε µπορεί να εγερθεί σε βάρος τους, οποιαδήποτε α-
ξίωση ευθέως, αναγωγικά ή µε άλλο τρόπο σχετικά µε
το παρόν Νέο Συνυποσχετικό µε το Ελληνικό Δηµόσιο. 
ΑΡΘΡΟ 9ο Δυνατότητα τροποποίησης του Νέου Συνυ-

ποσχετικού 
1. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος

Νέου Συνυποσχετικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υ-
πογράφεται και από τα Συµβαλλόµενα Μέρη.

2. Εάν το Νέο Συνυποσχετικό κυρωθεί τροποποιηµένο,
η Ναυτιλιακή Κοινότητα δεν δεσµεύεται από αυτό.

3. Μετά την κύρωση του Νέου Συνυποσχετικού, τρο-
ποποίησή του χωρεί µόνο µε γραπτή συµφωνία και κύρω-
σή του µε νέο νόµο.
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4. Το ισχύον κατά τον χρόνο υπογραφής του παρόντος
Νέου Συνυποσχετικού νοµοθετικό πλαίσιο για τη φορο-
λογία πλοίων συνιστά διαρκές δικαιοπρακτικό θεµέλιό
του. 

5. Το Νέο Συνυποσχετικό καταργεί κάθε άλλη πρόβλε-
ψη του προηγουµένου Συνυποσχετικού και των Προσθέ-
των Πράξεων αυτού, περί της Οικειοθελούς Παροχής. 
ΑΡΘΡΟ 10ο Περίπτωση ανωτέρας βίας
Η εφαρµογή του Νέου Συνυποσχετικού από τα Συµ-

βαλλόµενα Μέρη τελεί υπό τον όρο ότι δεν θα συµβούν
γεγονότα ανωτέρας βίας που καθιστούν εξαιρετικά δυ-
σχερή ή αδύνατη την εκτέλεση των όρων του. 
ΑΡΘΡΟ 11ο Εφαρµοστέο Δίκαιο – Επίλυση διαφορών–

Διαιτησία
1. Η Σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
2. Κάθε διαφορά µεταξύ των Συµβαλλόµενων Μερών

διένεξη ή διαφωνία αναφορικά µε οποιοδήποτε θέµα α-
νακύψει από το Νέο Συνυποσχετικό ή σε σχέση µε την
ερµηνεία και την εφαρµογή θα επιχειρείται να διευθετη-
θεί φιλικά εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την η-
µέρα υποβολής σχετικού αιτήµατος. Σε περίπτωση µη ε-
πίτευξης φιλικής διευθέτησης η διαφορά, την οποία ρη-
τώς τα µέρη αναγνωρίζουν ως διεθνή, θα λύνεται απο-
κλειστικά και οριστικά µε διαιτησία στον Πειραιά σύµφω-
να µε τις διατάξεις του ν. 2735/1999 περί διεθνούς εµπο-
ρικής διαιτησίας. 

3. Το κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα διορίζει ένα διαι-
τητή ενώ ο τρίτος θα διορίζεται κατόπιν συµφωνίας των
Συµβαλλοµένων Μερών και σε περίπτωση διαφωνίας α-
πό τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συµβουλίου Επικρατείας.

4. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να διατάσσει α-
σφαλιστικά µέτρα, αποκλειόµενης αυτής της δυνατότη-
τας από τακτικά δικαστήρια.
Το παρόν Συµφωνητικό υπογράφεται ως έχει σε δύο

(2) όµοια πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δηµόσιο Για τη Ναυτιλιακή 
Κοινότητα

Ο Πρωθυπουργός Ο Πρόεδρος
της Ένωσης 

Ελλήνων Εφοπλιστών

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΝΕΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Στον Πειραιά σήµερα στις                 
Αφενός
οι κάτωθι υπογεγραµµένοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,

όπως εκπροσωπούνται, καλούµενοι στο παρόν Συµφω-
νητικό ένας έκαστος «Συµβαλλόµενο Μέρος» και από
κοινού «Συµβαλλόµενοι», 
Συµφωνούν, συναποδέχονται και συνοµολογούν τα α-

κόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1ο. Σκοπός του Νέου Συµφωνητικού 

Σκοπός του Νέου Συµφωνητικού είναι η δέσµευση των
Συµβαλλοµένων ότι θα προβούν στη Νέα Οικειοθελή Πα-
ροχή προς το Ελληνικό Δηµόσιο, σύµφωνα µε τους ειδι-
κότερους όρους του παρόντος και του Νέου Συνυποσχε-
τικού, το οποίο πρόκειται να υπογραφεί µεταξύ των Συµ-
βαλλοµένων και του Ελληνικού Δηµοσίου. 
ΑΡΘΡΟ 2ο. Έναρξη ισχύος και διάρκεια του Νέου Συµ-

φωνητικού
Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ηµεροµηνία

υπογραφής του από τους Συµβαλλόµενους, όπως εµφα-
νίζεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος και η συµβατι-
κή διάρκειά του ορίζεται ως αορίστου χρόνου. 
ΑΡΘΡΟ 3ο. Καθορισµός της Νέας Οικειοθελούς Παρο-

χής
1. Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καθορίζεται ως η εθε-

λούσια καταβολή εκ µέρους των Συµβαλλοµένων Με-
ρών, ήτοι των, για τους σκοπούς του παρόντος Νέου Συ-
νυποσχετικού, τελικών µετόχων ή εταίρων ή πραγµατι-
κών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό
ελληνική ή ξένη σηµαία, υπό την προϋπόθεση της διαχεί-
ρισης (των υπό ξένη σηµαία πλοίων) από εταιρεία που έ-
χει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων
του άρθρου 25 του ν. 27/1975, φορολογικών κατοίκων
Ελλάδος, ανερχόµενη σε σταθερό ποσοστό 10% (δέκα
τοις εκατό) επί των εισαγόµενων ποσών σε οιοδήποτε
νόµισµα, προερχοµένων από εισοδήµατα εκ µερισµάτων
των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών. 

2. Η καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξα-
ντλεί για το παγκόσµιο εισόδηµα από τα µερίσµατα των
πλοιοκτητριών της προηγούµενης παραγράφου, κάθε
άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών προ-
σώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποι-
αδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, καθώς
και από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

3. Πέραν της συνοµολογηµένης διά του παρόντος Νέ-
ας Οικειοθελούς Παροχής, ουδέν δικαίωµα εκ του
ν. 27/1975 του άρθρου 107 του Συντάγµατος και του εν
γένει θεσµικού ναυτιλιακού πλαισίου θίγεται. 

4. Για ερµηνευτικούς σκοπούς διατυπώνεται ρητώς ότι
το µη εισαχθέν στην Ελλάδα, παγκόσµιο εισόδηµα τελι-
κών µετόχων ή εταίρων ή πραγµατικών δικαιούχων πλοι-
οκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη ση-
µαία, από ναυτιλιακή δραστηριότητα, καλύπτεται από τις
διατάξεις των άρθρων 2 και 26 του ν. 27/1975, καθώς και
από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
ΑΡΘΡΟ 4ο. Προσδιορισµός της Νέας Οικειοθελούς

Παροχής
Η Νέα Οικειοθελής Παροχή προσδιορίζεται σε κάθε έ-

τος κατά το χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υπο-
χρεώσεων των Συµβαλλοµένων Μερών, µε την υποβολή
της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και τη συµπλή-
ρωση σε ιδιαίτερο κωδικό αυτής των ποσών των εισαγο-
µένων µερισµάτων τους. Η Παροχή αυτή αναλαµβάνεται
για πρώτη φορά για τα εισοδήµατα εκ µερισµάτων που
αποκτώνται στο έτος 2018 που δηλώνονται µε την υπο-
βολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος στο έτος
2019.
ΑΡΘΡΟ 5ο. Καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παρο-

χής
Η νέα Οικειοθελής Παροχή καταβάλλεται από έναν έ-
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καστο των Συµβαλλοµένων Μερών στο Ελληνικό Δηµό-
σιο στις προθεσµίες καταβολής του φόρου εισοδήµατος
και παρακολουθείται µε τον ΚΑΕ που αφορά στα έσοδα
του Κρατικού Προϋπολογισµού από τη Ναυτιλία.
ΑΡΘΡΟ 6ο. Δεσµευόµενα και δικαιούµενα µέλη για

καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Από το Νέο Συνυποσχετικό, δεσµευόµενα και δικαι-

ούµενα µέλη είναι τα Συµβαλλόµενα Μέρη, τα οποία σε
επίπεδο φυσικών προσώπων είναι οι τελικοί µέτοχοι ή ε-
ταίροι ή πραγµατικοί δικαιούχοι, φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδος, πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική
ή ξένη σηµαία, υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης
(των υπό ξένη σηµαία πλοίων) από εταιρεία που έχει ε-
γκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του
άρθρου 25 επ. του ν. 27/1975. 

2. Διαχειρίστριες εταιρείες που για οποιονδήποτε λό-
γο δεν έχουν υπογράψει το παρόν Ιδιωτικό Συµφωνητι-
κό, δεν έχουν συσταθεί ή εγκατασταθεί κατά την υπο-
γραφή του παρόντος δεν δεσµεύονται από το παρόν, αλ-
λά εφόσον επιθυµούν µπορούν να προσχωρήσουν σε µε-
ταγενέστερο χρόνο. 

ΑΡΘΡΟ 7ο. Μέτρα διασφάλισης της ορθής εφαρµο-
γής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής

1. Κατά την εφαρµογή του Νέου Συνυποσχετικού, και
εφόσον το συνολικό ετήσιο προσδιορισθέν ποσό της Νέ-
ας Οικειοθελούς Παροχής εξεταζόµενο ανά διετία είναι
µικρότερο των σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000) ευ-
ρώ σε κάποιο έτος αυτής, τα Συµβαλλόµενα Μέρη του
παρόντος, αναλαµβάνουν την υποχρέωση στο όνοµα και
για λογαριασµό των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοί-
ων που διαχειρίζονται, να καταβάλουν το υπολειπόµενο
ποσό µετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου πλοί-
ων του επόµενου έτους της κάθε διετίας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους του παρόντος
άρθρου. Τυχόν έλλειµµα των εσόδων από τη Νέα Οικειο-
θελή Παροχή σε ένα έτος της εν λόγω διετίας συµψηφί-
ζεται µε τυχόν πλεόνασµα στο άλλο έτος αυτής.

2. Ο έλεγχος των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής γίνεται υποχρεωτικά
µετά από κάθε διετία εφαρµογής αυτής από τριµελή επι-
τροπή, η οποία συστήνεται µε το παρόν, µε αποκλειστικό
έργο τη διαπίστωση του ύψους των ετησίων εσόδων, το
τυχόν έλλειµµα ανά έτος στην κάθε διετία και την άµεση
ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων για τις ενέργειές
τους.
Η επιτροπή αυτή αποτελούµενη από εκπρόσωπο του

Υπουργείου Οικονοµικών, εκπρόσωπο της Ένωσης Ελ-
λήνων Εφοπλιστών και εκπρόσωπο της Α.Α.Δ.Ε. συγκρο-
τείται µε Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. µε την οποία ορίζονται τα µέ-
λη της επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, η διάρκεια
αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λει-
τουργία της.

3. Για την ορθή εφαρµογή των οριζόµενων στο άρθρο
αυτό στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείµµατος σε έτος
της κάθε διετίας εφαρµογής της Νέας Οικειοθελούς Πα-
ροχής ή ακόµη και στα δύο (2) έτη αυτής, έκαστος εκ
των Συµβαλλοµένων Μερών και µετά την υποβολή των
δηλώσεων του φόρου πλοίων του επόµενου έτους της
κάθε διετίας, καταβάλλει το ποσό του ελλείµµατος που
αντιστοιχεί σε κάθε διαχειριζόµενο πλοίο του µε επιµερι-

σµό του συνολικού ελλείµµατος της Νέας Οικειοθελούς
Παροχής που τυχόν διαπιστώθηκε στην προηγούµενη
διετία, ανάλογα µε το ποσό του φόρου που προκύπτει
για κάθε πλοίο στο επόµενο της διετίας έτος, στο οποίο
και διαπιστώθηκε το έλλειµµα αυτό από την παραπάνω
τριµελή επιτροπή. Για τις ανάγκες της διάταξης ως ποσό
φόρου για κάθε πλοίο, θεωρείται εκείνο που διαµορφώ-
νεται µε τις δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας
πριν την αφαίρεση των µειώσεων του φόρου αυτού. 

4. Το ποσό ελλείµµατος που µε βάση την προηγούµε-
νη παράγραφο αναλογεί σε κάθε διαχειριζόµενο πλοίο
των Συµβαλλοµένων Μερών, υπολογίζεται µε βάση στοι-
χεία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία παρέχονται
εντός του µηνός Ιανουαρίου που ακολουθεί το επόµενο
της διετίας έτος στην αρµόδια Αρχή για τη φορολογία
των πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.
Το παραπάνω ποσό ελλείµµατος προσδιορίζεται διοι-

κητικά από την αρµόδια φορολογική Αρχή και παρακο-
λουθείται µε τον ίδιο ΚΑΕ µε εκείνον του άρθρου 5 του
Νέου Συνυποσχετικού και καταβάλλεται εφάπαξ µέσα
σε έναν (1) µήνα από την ηµεροµηνία προσδιορισµού αυ-
τού.
ΑΡΘΡΟ 8ο. Ευθύνη καταβολής της Νέας Οικειοθελούς

Παροχής
1. Με την υπογραφή του παρόντος Νέου Ιδιωτικού

Συµφωνητικού κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος καθίσταται
ευθέως αντισυµβαλλόµενο και επέχει απευθείας υπο-
χρέωση και ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου για
την εκπλήρωση της δικής του αυτοτελούς υποχρέωσης
στο πλαίσιο της Νέας Οικειοθελούς Παροχής.

2. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος δεν επέχει καµία ευθύ-
νη έναντι του Δηµοσίου, των υπολοίπων µελών ή τρίτων
ούτε µπορεί να εγερθεί σε βάρος του οποιαδήποτε αξίω-
ση ευθέως, αναγωγικά ή µε άλλο τρόπο για µη εκπλήρω-
ση ή πληµµελή εκπλήρωση της αυτοτελούς υποχρέωσης
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής που αναλογεί σε άλλο
µέλος.

3. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία δεν αποτε-
λεί εξάλλου Συµβαλλόµενο Μέρος του παρόντος Νέου Ι-
διωτικού Συµφωνητικού ούτε θα συµβληθεί µε το Ελλη-
νικό Δηµόσιο, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του
Δηµοσίου, των υπολοίπων Συµβαλλοµένων ή τρίτων ού-
τε µπορεί να εγερθεί σε βάρος της ή σε βάρος των Με-
λών του Διοικητικού της Συµβουλίου, του προσωπικού
της ή των προστηθέντων της, οποιαδήποτε αξίωση ευθέ-
ως, αναγωγικά ή µε άλλον τρόπο σχετικά µε το παρόν Ι-
διωτικό Συµφωνητικό ή το Νέο Συνυποσχετικό µε το Ελ-
ληνικό Δηµόσιο. 
ΑΡΘΡΟ 9ο. Εξουσιοδότηση υπογραφής Συνυποσχετι-

κού µε το Ελληνικό Δηµόσιο 
Οι Συµβαλλόµενοι διά του παρόντος εξουσιοδοτούν α-

νεκκλήτως τον κύριο Θεόδωρο Βενιάµη, στο πρόσωπο
του οποίου συντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, να διαπραγµατευτεί και
να υπογράψει για λογαριασµό τους Νέο Συνυποσχετικό
µε το Ελληνικό Δηµόσιο στο οποίο θα καταγράφονται οι
ειδικότεροι όροι εκπλήρωσης της Οικειοθελούς Παρο-
χής, ο µηχανισµός είσπραξης και κάθε άλλη σχετική λε-
πτοµέρεια εντός του πλαισίου του παρόντος Συµφωνητι-
κού. Με την υπογραφή του Συνυποσχετικού µε το Ελλη-
νικό Δηµόσιο, κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος καθίσταται ευ-
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θέως αντισυµβαλλόµενος του Ελληνικού Δηµοσίου, φέ-
ροντας τα ειδικότερα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που καθορίζονται µε αυτό. Ο εξουσιοδοτούµενος προς
υπογραφή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του
Δηµοσίου, των υπολοίπων Συµβαλλοµένων ή τρίτων, ού-
τε µπορεί να εγερθεί σε βάρος του, οποιαδήποτε αξίωση
ευθέως, αναγωγικά ή µε άλλον τρόπο σχετικά µε το πα-
ρόν Συµφωνητικό ή το Συνυποσχετικό µε το Ελληνικό
Δηµόσιο. 
ΑΡΘΡΟ 10ο. Τροποποίηση
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος

Συµφωνητικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογρά-
φεται και από τα Συµβαλλόµενα Μέρη.
ΑΡΘΡΟ 11ο. Δυνατότητα τροποποίησης του Νέου Συ-

νυποσχετικού 
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του Νέου Συνυ-

ποσχετικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται
και από τα Συµβαλλόµενα Μέρη.
ΑΡΘΡΟ 12ο. Περίπτωση ανωτέρας βίας
Η εφαρµογή του Νέου Συνυποσχετικού από τα Συµ-

βαλλόµενα Μέρη τελεί υπό τον όρο ότι δεν θα συµβούν
γεγονότα ανωτέρας βίας που καθιστούν εξαιρετικά δυ-
σχερή ή αδύνατη την εκτέλεση των όρων του. 
ΑΡΘΡΟ 13ο. Εφαρµοστέο Δίκαιο – Επίλυση διαφο-

ρών– Διαιτησία
Κάθε διαφορά, διένεξη ή συµφωνία µεταξύ των Συµ-

βαλλόµενων Μερών αναφορικά µε οποιοδήποτε θέµα α-
νακύψει από το παρόν Συµφωνητικό ή σε σχέση µε την
ερµηνεία και την εφαρµογή του, η οποία δεν µπορεί να
διευθετηθεί φιλικά εντός τριάντα (30) ηµερών από την υ-
ποβολή σχετικού αιτήµατος από ένα Συµβαλλόµενο Μέ-
ρος προς τα λοιπά Μέρη, θα λύνεται αποκλειστικώς και
µερικώς µε διαιτησία. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας
θα είναι το Λονδίνο. Η διαιτησία θα διεξάγεται στην αγ-
γλική γλώσσα σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες κα-
νόνες της διαιτησίας του διεθνούς εµπορικού επιµελητη-
ρίου. Εφαρµοστέο είναι σε κάθε περίπτωση το ελληνικό
δίκαιο.
Το παρόν Συµφωνητικό υπογράφεται ως έχει σε τρία

(3) όµοια πρωτότυπα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4472/2017

1. Στο τέλος της παρ. ΣΤ του άρθρου 127 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ανωτέρω κοινές αποφάσεις µπορεί να τροποποι-
ούνται και µετά την πάροδο της ως άνω τασσόµενης α-
ποκλειστικής προθεσµίας.»

2. Στο τέλος της παρ. Ι του άρθρου 127 του
ν. 4472/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η ανωτέρω κοινή απόφαση µπορεί να τροποποιείται
και µετά την πάροδο της ως άνω τασσόµενης αποκλει-
στικής προθεσµίας.».

.
Άρθρο 58

Τροποποίηση του ν. 4270/2014

1. α) Στο τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της πε-
ρίπτωσης α΄ του άρθρου 31 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), η
ηµεροµηνία «1.1.2019» αντικαθίσταται από την ηµερο-
µηνία «1.1.2020». 
β) Δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες δεν έχουν

εξοφληθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του πα-
ρόντος, υποβάλλονται προς προληπτικό έλεγχο, ενώ δα-
πάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες έχουν εξοφληθεί
έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, χω-
ρίς την προηγούµενη άσκηση προληπτικού ελέγχου, δεν
πάσχουν για τον λόγο αυτό.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
69Δ αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι φορείς ή οι υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρ-
νησης αρµοδιότητας των Δ.Υ.Ε.Ε., που έχουν έδρα σε
νοµό µε περισσότερες της µίας Δ.Υ.Ε.Ε., µπορεί να κα-
θορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με
όµοια απόφαση µπορεί να ανακατανέµονται οι υπηρε-
σίες των φορέων του προηγούµενου εδαφίου στις
Δ.Υ.Ε.Ε. του νοµού για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 24,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»

Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012

Στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44),
η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4463/2017 (Α΄ 42), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο πρώτο εδάφιο , όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε

την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179), οι
λέξεις«έως και 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έ-
ως και 2019». 
β) Στο δεύτερο εδάφιο , όπως αυτό αντικαταστάθηκε

µε την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4569/2018, οι λέξεις
«και των ετών 2016 και 2017» αντικαθίστανται µε τις λέ-
ξεις «2016, 2017, 2018 και 2019». 
γ) Στο τέταρτο εδάφιο , όπως αυτό αντικαταστάθηκε

µε την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4569/2018, οι λέξεις
«έως και 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως και
2019». 
δ) Στο πέµπτο εδάφιο, που προστέθηκε µε το άρθρο 71

του ν. 4587/2018 (Α΄ 218) οι λέξεις «για το έτος 2017»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τα έτη 2017 και
2018».

ε) Μετά το πέµπτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ε-
ξής: 

«Για το έτος 2019 το ανωτέρω ποσό µπορεί να κατατε-
θεί στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας πριν από
την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της κα-
θολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. για το
έτος αυτό, εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστο-
λογικών - οικονοµικών στοιχείων παροχής της καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίµηνο του έ-
τους 2019, σε συνδυασµό µε το επαληθευµένο ετήσιο
καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υ-
πηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό
κόστος θα υπερβεί για το έτος 2019 το ποσό των δεκα-
πέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ».

Άρθρο 60
Ρυθµίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου - 
τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας 

και το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 
του Υπουργείου Οικονοµικών

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου
5 του π.δ. 142/2017 (Α΄181), προστίθεται υποπερίπτωση
(ιειε) ως εξής: 

«(ιειε) Η διενέργεια εκτάκτων διαχειριστικών ελέγχων
των διαχειρίσεων των εποπτευόµενων φορέων του Υ-
πουργείου Οικονοµικών».

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11, 12, 13 και
14 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως ισχύουν,
εφαρµόζονται και για τους Προϊσταµένους και τους υ-
παλλήλους της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υ-
πουργείου Οικονοµικών».

3. α. Οι υπάλληλοι: i) της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγ-
χου, ii) της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και iii) της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Δίωξης Οικονο-
µικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) δεν εξετάζονται, δεν διώ-
κονται και δεν ενάγονται για αιτιολογηµένη γνώµη ή ει-
σήγηση ή πρόταση που διετύπωσαν ή για πράξεις ή πα-
ραλείψεις που ενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου ισχύουν
για τους ανωτέρω υπαλλήλους και όταν ασκούν καθήκο-
ντα ως µέλη Συµβουλίων, Επιτροπών και Οµάδων Εργα-
σίας που συστήνονται και λειτουργούν στις ως άνω υπη-
ρεσίες, καθώς και για το αποσπασµένο προσωπικό στις
υπηρεσίες αυτές για πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη
διάρκειά της.  Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων
δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω υ-
πάλληλοι έπραξαν µε δόλο ή µε σκοπό να προσπορίσουν
στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό ό-
φελος ή να βλάψουν το Δηµόσιο ή άλλον κατά τα οριζό-
µενα στις εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις ή σε
περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφο-
ριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους. Για υπαίτια πράξη ή
παράλειψη των ανωτέρω υπαλλήλων εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 106 επ. του ν. 3528/2007 (Α΄26),
όπως ισχύουν.
β. Ως προς την αστική ευθύνη των ως άνω υπαλλήλων

έχει εφαρµογή το άρθρο 38 του Κώδικα Κατάστασης Πο-
λιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
γ. Οι ως άνω υπάλληλοι, εφόσον εξετάζονται ή διώκο-

νται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις, κατά την ε-
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κτέλεση ή µε αφορµή την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων,
µπορεί να παρίστανται και να εκπροσωπούνται από µέ-
λος του Ν.Σ.Κ., ύστερα από απόφαση του Προέδρου του,
κατόπιν εγγράφου αιτήµατος: i) του Υπουργού Οικονοµι-
κών, για τους υπαλλήλους της Μονάδας Εσωτερικού Ε-
λέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών ii) του Γενικού
Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας για τους υπαλλήλους
της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υ-
πουργείου Οικονοµικών και iii) του Ειδικού Γραµµατέα
Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος για τους υ-
παλλήλους της Ειδικής Γραµµατείας Σ.Δ.Ο.Ε. του Υ-
πουργείου Οικονοµικών προς το Ν.Σ.Κ. που συνοδεύεται
από θετική εισήγηση του Προϊσταµένου της Οργανικής
Μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο διωκόµενος ή εναγόµε-
νος. Η ανωτέρω θετική εισήγηση δεν απαιτείται στην πε-
ρίπτωση που ο διωκόµενος ή εναγόµενος είναι Προϊστά-
µενος της οικείας Οργανικής Μονάδας. 
δ. Η εκπροσώπηση των ως άνω υπαλλήλων από µέλος

του Ν.Σ.Κ δεν αποκλείει την εκπροσώπησή τους δια ή
µετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής τους σε ο-
ποιαδήποτε χρονική στιγµή. Η εκπροσώπησή τους δια ή
µετά πληρεξουσίου δικηγόρου αποκλείει την εκπροσώ-
πησή τους παράλληλα και από µέλος του Ν.Σ.Κ.. Σε περί-
πτωση εκπροσώπησης των ως άνω υπαλλήλων, δια ή µε-
τά πληρεξουσίου δικηγόρου, το Δηµόσιο υποχρεούται,
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, να καλύψει τα
έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά την προκαταρκτική
διαδικασία ή µε την ιδιότητα του κατηγορουµένου ή του
εναγοµένου σε δίκες που αφορούν στις υποθέσεις της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, µέχρι την αµετάκλη-
τη εκδίκασή τους. 
Εάν οι ως άνω υπάλληλοι καταδικασθούν αµετάκλητα

ή γίνει αµετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πρά-
ξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους υποχρεούνται να επιστρέψουν στο Δηµόσιο τις ως
άνω δαπάνες. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται

οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής νοµικής υπε-
ράσπισης και κάλυψης των παραπάνω εξόδων, το ύψος
του ποσού που καταβάλλεται ως δικηγορική αµοιβή, η
προθεσµία υποβολής του αιτήµατος για την πληρωµή
των δαπανών, η διαδικασία επιστροφής των δαπανών,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 61
Θέµατα προσωπικού της Επιτροπής Εποπτείας 

και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

1. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(Ε.Ε.Ε.Π.) στο Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.)
του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και, σε κάθε περίπτωση, το αρ-
γότερο µέχρι τις 31.12.2019, επιτρέπεται η κάλυψη ανα-
γκών της Ε.Ε.Ε.Π. µε µετατάξεις και αποσπάσεις υπαλ-
λήλων, µόνιµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ύστερα από α-
νακοίνωση-πρόσκληση της Ε.Ε.Ε.Π.. Η διάρκεια των α-
ποσπάσεων µπορεί να ανέρχεται σε έως τέσσερα (4) έ-
τη. Οι µετατάξεις και αποσπάσεις των προηγουµένων ε-
δαφίων διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
ρύθµισης, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών

και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα α-
πό εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π.. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα α-
πό εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., µπορεί να παραταθεί η από-
σπαση υπαλλήλων που κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018 ή-
ταν αποσπασµένοι στην Ε.Ε.Ε.Π., για έως και τέσσερα
(4) έτη από τη λήξη της, εφόσον αυτοί το ζητήσουν µε
αίτησή τους που υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 62
Τροποποίηση του ν. 4557/2018

Στον ν. 4557/2018 (Α΄139) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:
α) Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της

περίπτωσης α΄ του στοιχείου 17 του άρθρου 3 αντικαθί-
σταται ως εξής: «Τα ανωτέρω δεν αφορούν την περίπτω-
ση εισηγµένης σε ρυθµιζόµενη αγορά εταιρείας, υποκεί-
µενης σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, σύµφωνα µε την ε-
νωσιακή νοµοθεσία ή ισοδύναµα διεθνή πρότυπα που ε-
ξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια σχετικά µε τον πραγµα-
τικό δικαιούχο ή εταιρείας που διαπραγµατεύεται σε Πο-
λυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης, υποκείµενης σε
απαιτήσεις γνωστοποίησης ισοδύναµες αυτών της ρυθ-
µιζόµενης αγοράς.»
β) αα. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου

11 µετά τις λέξεις «από το Δηµόσιο» προστίθεται το αρ-
κτικόλεξο «Α.Α.Δ.Ε.».
ββ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου

11 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών που τηρούν λογα-

ριασµούς πληρωµών υποχρεούνται να διασταυρώνουν
τα στοιχεία των δικαιούχων σύµφωνα µε τους ειδικούς
καταλόγους που αποστέλλονται από τους φορείς κατα-
βολής και να επιβεβαιώνουν την τυχόν ανεπιτυχή ολο-
κλήρωση της σχετικής συναλλαγής.»
γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως

εξής: 
«1. Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα

στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα
που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέ-
γουν και να φυλάσουν σε ειδικό µητρώο που τηρούν
στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληρο-
φορίες σχετικά µε τους πραγµατικούς δικαιούχους τους.
Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν τουλάχιστον το
ονοµατεπώνυµο, την ηµεροµηνία γέννησης, την υπηκοό-
τητα και τη χώρα διαµονής των πραγµατικών δικαιού-
χων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαι-
ωµάτων που κατέχουν. Συµπληρώνονται δε µε κάθε ανα-
γκαίο στοιχείο για την ταυτοποίηση του πραγµατικού δι-
καιούχου. Το ειδικό αυτό µητρώο τηρείται επαρκώς τεκ-
µηριωµένο και επικαιροποιηµένο µε ευθύνη του νοµίµου
εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτηµένου προσώπου µε
απόφαση του αρµόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου
και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, καταχωρίζεται
στο Κεντρικό Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων, µε τη
χρήση των κωδικών εισαγωγής της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας taxisnet, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την η-
µεροµηνία σταδιακής έναρξης καταχώρισης ανά είδος ε-
ταιρικής οντότητας που καθορίζει η απόφαση της παρα-
γράφου 11. Η καταχώριση αλλαγών στα στοιχεία των
πραγµατικών δικαιούχων γίνεται µέσα σε εξήντα (60) η-
µέρες από την ηµεροµηνία επέλευσής τους.»
δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως
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εξής: 
«2. Οι εισηγµένες εταιρείες σε ρυθµιζόµενη αγορά ή

σε Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης τηρούν ως
ειδικό µητρώο της παραγράφου 1 στην έδρα τους αρχείο
γνωστοποιήσεων του ν. 3556/2007 (Α΄91) και το επικαι-
ροποιούν κάθε φορά που λαµβάνει χώρα γεγονός που
γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφω-
να µε τον ν. 3556/2007, χωρίς να απαιτείται η καταχώρι-
σή του στο Κεντρικό Μητρώο Πραγµατικών Δικαιού-
χων.»

ε) Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«7. Η πρόσβαση του κοινού στο Μητρώο της παραγρά-
φου 4 είναι ελεύθερη µόνο ως προς τις πληροφορίες
που αφορούν το ονοµατεπώνυµο, την υπηκοότητα και το
είδος και την έκταση των δικαιωµάτων που κατέχουν οι
πραγµατικοί δικαιούχοι, προκειµένου να αποφευχθεί η
έκθεση του πραγµατικού δικαιούχου σε κίνδυνο εξαπά-
τησης, απαγωγής, εκβιασµού, βίας ή εκφοβισµού και να
επιτευχθεί η προστασία του αν είναι ανήλικος ή µε άλ-
λον τρόπο ανίκανος για δικαιοπραξία. Για την ανωτέρω
πρόσβαση µπορεί να επιβάλεται ειδικό τέλος που ει-
σπράττεται µε ηλεκτρονικό παράβολο, το ύψος του οποί-
ου καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 11.»
στ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου

20 οι λέξεις «των παραγράφων 1 και 2» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «της παραγράφου 1». 
ζ) Στην παράγραφο 11 του άρθρου 20 οι λέξεις «τον

τρόπο και τη σειρά καταχώρισης σε αυτό των ειδικών µη-
τρώων της παραγράφου 1 του παρόντος και της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 21» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«τον χρόνο, τον τρόπο και τη σειρά καταχώρισης σε αυ-
τό των ειδικών µητρώων της παραγράφου 1 του παρό-
ντος και της παραγράφου 1 του άρθρου 21, τη δυνατότη-
τα συγκρότησης συνεργείων ελέγχου µε προσωπικό των
ελεγκτικών µηχανισµών του υπουργείου Οικονοµικών
για επιτόπιους ή τακτικούς ελέγχους.» 
η) H  παράγραφος 13 του άρθρου 20  αντικαθίσταται

ως εξής: 
«13. Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρι-

κού Μητρώου Πραγµατικών Δικαιούχων καθορίζεται µε
την απόφαση της παραγράφου 11. Με απόφαση του Γε-
νικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υ-
πουργείου Οικονοµικών µπορεί να τίθεται εκτός λειτουρ-
γίας το πληροφοριακό σύστηµα, ύστερα από αίτηµα της
αρµόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής ή
του φορέα λειτουργίας για λόγους συντήρησης, αναβάθ-
µισης και προσαρµογής στις αλλαγές της νοµοθεσίας
για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των εξήντα (60) η-
µερών ανά έτος. Κατά το διάστηµα αυτό αναστέλλονται
οι προθεσµίες υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγµα-
τικών Δικαιούχων.»
θ) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου

21 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι σχετικές πληροφορίες
καταχωρίζονται σε ειδική µερίδα του Κεντρικού Μητρώ-
ου Πραγµατικών Δικαιούχων της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 20, µε τη χρήση των κωδικών εισαγωγής της ηλε-
κτρονικής πλατφόρµας taxisnet, µέσα σε εξήντα (60) η-
µέρες από την ειδική ηµεροµηνία καταχώρισης για τα
µορφώµατα του άρθρου 21 που καθορίζει η απόφαση της
παραγράφου 11 του άρθρου 20.» 

Άρθρο  63
Ρύθµιση εισφοράς του άρθρου 1 του ν. 128/1975 

1. Επιβάλλεται η εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975
(Α΄178) στις πάσης φύσης χορηγήσεις πιστώσεων, στα
υπόλοιπα αυτών, καθώς και στις πάσης φύσης χρηµατο-
πιστωτικές συµβάσεις ισοδύναµου αποτελέσµατος προς
την παροχή πιστώσεων, από χρηµατοδοτικά ιδρύµατα
κατά την έννοια του σηµείου 26 της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013 (EΕ L 176), που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο ε-
ξωτερικό. 

2. Στην περίπτωση χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων του ε-
ξωτερικού, η εισφορά της παραγράφου 1 επιβαρύνει τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα για υποβο-
λή φορολογικής δήλωσης. Ο τρόπος καταβολής καθορί-
ζεται σύµφωνα µε την 1095776/8065-26/0016/19.9.1997
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονο-
µικών (Β΄ 862).

3. Οι διατάξεις που αφορούν την απαλλαγή από την ει-
σφορά της παραγράφου 1 και ισχύουν για τα πιστωτικά ι-
δρύµατα εφαρµόζονται αναλόγως και για τα χρηµατοδο-
τικά ιδρύµατα. 

4. Κατά τα λοιπά, τα προβλεπόµενα για την εισφορά
του ν. 128/1975 παραµένουν σε ισχύ.

5. Οι παράγραφοι 1 – 4 ισχύουν από την πρώτη του µή-
να που έπεται της δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 64
Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 4209/ 2013

Οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 41 του
ν. 4209/2013 (Α΄253) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Αποκλειστικά και µόνον ΑΕΔΟΕΕ ή άλλοι ΔΟΕΕ
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε βάση το διαβα-
τήριο των διατάξεων του παρόντος Μέρους (άρθρα 1-53)
επιτρέπεται να προωθούν εµπορικά σε ιδιώτες επενδυ-
τές στην Ελλάδα µερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται, εφό-
σον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) οι εν λόγω ΑΕΔΟΕΕ ή οι άλλοι ΔΟΕΕ διαθέτουν µε-

ρίδια ΟΕΕ είτε απευθείας είτε µέσω πιστωτικών ιδρυµά-
των, Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
(ΕΠΕΥ) και Ανώνυµων Εταιρειών Επενδυτικής Διαµεσο-
λάβησης (ΑΕΕΔ),
β) ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή από την αρµόδια ε-
ποπτική αρχή του κράτους – µέλους καταγωγής του,
γ) η διάθεση µεριδίων του ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές

προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη
λειτουργία του και από τα καταστατικά έγγραφα ή/και
τον Κανονισµό του ΟΕΕ,
δ) το ποσό της επένδυσης ανά επενδυτή και ανά ΟΕΕ

ή ανά επενδυτικό τµήµα ΟΕΕ, εφόσον συντρέχει περί-
πτωση, δεν µπορεί να είναι µικρότερο των εκατό χιλιά-
δων (100.000) ευρώ,
ε) οι ΑΕΔΟΕΕ ή οι άλλοι ΔΟΕΕ ζητούν από τον υπο-

ψήφιο µεριδιούχο πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις,
την εµπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειµένος να
αναλάβει αναφορικά µε την επένδυσή του σε συγκεκρι-
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µένο ΟΕΕ, προκειµένου να εκτιµήσουν κατά πόσον ο συ-
γκεκριµένος ΟΕΕ είναι κατάλληλος για τον υποψήφιο
µεριδιούχο. Εφόσον κρίνουν, βάσει των πληροφοριών
που έχουν λάβει σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο,
ότι ο συγκεκριµένος ΟΕΕ δεν είναι κατάλληλος για τον
υποψήφιο µεριδιούχο, οφείλουν να τον προειδοποιή-
σουν σχετικά. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχε-
ται σε τυποποιηµένη µορφή. Αν ο υποψήφιος µεριδιού-
χος δεν παράσχει τις ανωτέρω πληροφορίες ή αν παρά-
σχει ανεπαρκείς πληροφορίες, οι ΑΕΔΟΕΕ ή οι άλλοι
ΔΟΕΕ οφείλουν να τον προειδοποιήσουν ότι για τον λό-
γο αυτόν δεν µπορεί να κρίνουν κατά πόσο ο εν λόγω Ο-
ΕΕ είναι κατάλληλος γι’ αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή
µπορεί να παρέχεται και σε τυποποιηµένη µορφή. Τα α-
νωτέρω ισχύουν και για τους υφιστάµενους µεριδιού-
χους ΟΕΕ που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν νέες ε-
πενδύσεις, εφόσον έχει µεταβληθεί κάποια από τις πλη-
ροφορίες που έχουν ήδη παράσχει.

2. Οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄ έως ε΄ της
παραγράφου 1 δεν απαιτείται να πληρούνται, όταν πρό-
κειται για ΟΕΕ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως Α-
ΕΔΟΕΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 6, ή ως ΔΟΕΕ της Οδη-
γίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 και δραστηριοποιού-
νται στην Ελλάδα µε βάση το διαβατήριο, και οι οποίοι έ-
χουν εκδώσει κινητές αξίες, που έχουν εισαχθεί ή πρό-
κειται να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση σε οργανω-
µένη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αιτηθεί την εισαγωγή τους
σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜΔ σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. 

3. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί
να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της
παραγράφου 1 µε στόχο την προστασία των επενδυτών
και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.» 

Άρθρο 65
Τροποποίηση των άρθρων 23β, 33, 93α και 96
του ν. 4099/2012 για την ορθή ενσωµάτωση
των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/91/ΕΕ

Στον ν. 4099/2012 (Α΄ 250), µε τον οποίο ενσωµατώ-
θηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2009/65/ΕΚ
(EEL 302), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιδ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 23β, όπως το άρθρο αυτό προστέ-
θηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4416/2016 (Α΄
160), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Όσον αφορά τη µεταβλητή συνιστώσα αµοιβής ιδιαί-
τερα υψηλού ποσού, αναβάλλεται η καταβολή του 60 %
τουλάχιστον του ποσού».

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου1 του άρθρου 33 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«α) την κατά το άρθρο 36 έγγραφη σύµβαση µε το θε-
µατοφύλακα του ΟΣΕΚΑ και»

3. Η περίπτωση ιστ΄ του άρθρου 93α, το οποίο προστέ-
θηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4416/2016, αντικαθίσταται ως
εξής:

«ιστ) ΑΕΔΑΚ, για καθένα από τα αµοιβαία κεφάλαια
τα οποία διαχειρίζεται, ή ΑΕΕΜΚ επανειληµµένως δεν
τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά µε τις επενδυτικές
πολιτικές των ΟΣΕΚΑ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στα άρθρα 58 έως 65,»

4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 96 προστίθεται περί-
πτωση δ΄ ως εξής: 

«δ) υπάρχει πιθανότητα η αιτούµενη έρευνα, επιτόπια
εξακρίβωση ή ανταλλαγή πληροφοριών να επηρεάσει
αρνητικά δική της έρευνα ή δράσεις επιβολής του νόµου
ή, κατά περίπτωση, ποινική έρευνα.»

Άρθρο 66
Επιχορήγηση Μουσείου Ολοκαυτώµατος

1.Το Ελληνικό Δηµόσιο επιχορηγεί εφάπαξ µε ποσό ύ-
ψους οκτώ εκατοµµυρίων (8.000.000) ευρώ τη µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα διεθνή ένωση (Association
Internationale Sans But Lucratif) µε την επωνυµία «Μου-
σείο Ολοκαυτώµατος Ελλάδος», µε σκοπό την ανέγερση
κτιρίου για τη λειτουργία Μουσείου Ολοκαυτώµατος στη
Θεσσαλονίκη.

2. Η δαπάνη για την επιχορήγηση της παραγράφου 1
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υ-
πουργείου Οικονοµικών και θα καλυφθεί από το αποθε-
µατικό του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

3. Η επιχορήγηση της παραγράφου 1 χορηγείται µε α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία αποτελεί
το µόνο δικαιολογητικό για την έκδοση του οικείου τίτ-
λου πληρωµής, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατά-
ξεων. Για την ανωτέρω επιχορήγηση δεν εφαρµόζεται η
παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 4129/2013 (Α΄ 52).

Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4479/2017 (Α΄  94)

Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4479/2017, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 96 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59)
η φράση «για τα έτη 2017 και 2018» αντικαθίσταται µε
τη φράση «για τα έτη 2017, 2018 και 2019».

Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 60 του π.δ. 142/2017

Το άρθρο 60 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι οι ακόλουθες:
(α) Η σύνταξη εισήγησης προς την Επιτροπή Δηµοσιο-

νοµικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για τη διενέργεια ή µη ελέγ-
χου κατόπιν αξιολόγησης καταγγελιών και αναφορών, οι
οποίες απευθύνονται ή διαβιβάζονται στην Ε.Δ.ΕΛ. ή
στην Γ.Δ.Ε.Σ.Π. και αναφέρονται στην ύπαρξη παρατυ-
πιών κατά την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων προ-
γραµµάτων, στα οποία η Ε.Δ.ΕΛ. έχει οριστεί ως Αρχή Ε-
λέγχου.

(β) Η σύνταξη εισήγησης προς την Ε.Δ.ΕΛ. για τη διε-
νέργεια ή µη ελέγχου, σε συνέχεια εντολών που διαβι-
βάζονται από τον Υπουργό Οικονοµικών ή τον Γενικό Ε-
πιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης ή την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη παρατυ-
πιών κατά την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων προ-
γραµµάτων στα οποία η Ε.Δ.ΕΛ. έχει οριστεί ως Αρχή Ε-
λέγχου.
Οι έλεγχοι των παραγράφων (α) και (β) διενεργούνται

µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού και ε-
θνικού δικαίου που ρυθµίζουν τις αρµοδιότητες της
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Ε.Δ.ΕΛ. ως Αρχής Ελέγχου, καθώς και µε την επιφύλαξη
των διατάξεων για την ύπαρξη αρµοδιότητας άλλης ελε-
γκτικής αρχής.

(γ) Η προετοιµασία και διενέργεια έκτακτων ελέγχων
κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.ΕΛ. επί των εισηγήσεων που
έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους (α) και
(β).

(δ) Η σύνταξη των εκθέσεων προσωρινών αποτελε-
σµάτων των ανωτέρω ελέγχων και ο έλεγχος της πλη-
ρότητας αυτών, ως προς την τήρηση των ακόλουθων
προϋποθέσεων:
αα. Η σύνταξη της έκθεσης να τηρεί τις κατευθύνσεις

του εγκεκριµένου από την Ε.Δ.ΕΛ. εγχειριδίου και των
οδηγιών της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης
Ελέγχων.
ββ. Το περιεχόµενο της έκθεσης να είναι σαφές και κα-

τανοητό.
γγ. Οι διαπιστώσεις και συστάσεις να είναι επαρκώς

τεκµηριωµένες, σύµφωνα µε τα ευρήµατα του ελέγχου,
χωρίς όµως ο έλεγχος πληρότητας να υπεισέρχεται σε
αυτά.

(ε) Η εισήγηση προς την Ε.Δ.ΕΛ., επί του περιεχοµέ-
νου της έκθεσης προσωρινών αποτελεσµάτων ελέγχου
και επί των τυχόν υποβαλλοµένων αντιρρήσεων ή και
παρατηρήσεων των ελεγχόµενων.

(στ) Η σύνταξη της έκθεσης οριστικών αποτελεσµά-
των ελέγχου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Ε.Δ.ΕΛ.
και η διαβίβασή της στον Πρόεδρο της Ε.Δ.ΕΛ. προς υ-
πογραφή. Για την υπογραφή των εκθέσεων οριστικών α-
ποτελεσµάτων ελέγχου εφαρµόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 15 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

(ζ) Η διαβίβαση της έκθεσης οριστικών αποτελεσµά-
των ελέγχου στο Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Υποστή-
ριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδο-
τούµενων Προγραµµάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.).»

Άρθρο 69
Παράταση προθεσµιών του ν. 4270/2014

Παρατείνονται κατά έναν (1) µήνα οι προθεσµίες: α)
για την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων,
τακτικών και προπληρωµής, δηµοσίων επενδύσεων, της
περίπτωσης ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 79 του
ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει, και της παραγράφου
1 του άρθρου 104 του ίδιου νόµου, καθώς και για τη διε-
νέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την
εµφάνιση των πληρωµών του Π.Δ.Ε. που πραγµατοποιή-
θηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2018 στη δηµόσια ληψο-
δοσία, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 161 του
ν. 4270/2014 και β) για τη διενέργεια των τακτοποιητι-
κών λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση των εξόδων
των προξενικών αρχών, που πραγµατοποιήθηκαν κατά
το οικονοµικό έτος 2018 στον Κρατικό Προϋπολογισµό.

Άρθρο 70
Διάθεση προϊόντος απόσταξης µικρών 

αποσταγµατοποιών (διήµερων)

1. Οι κάτοχοι αποστακτικών µηχανηµάτων, τα οποία
χρησιµοποιούνται από τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρ-
θρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), οι οποίοι, ανεξάρτητα
αν έχουν οι ίδιοι την ιδιότητα του µικρού αποσταγµατο-

ποιού (διήµερου), κατέχουν κατά τον χρόνο έναρξης ι-
σχύος της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4583/2018
(Α΄ 212) προϊόν απόσταξης διήµερων αποσταγµατοποι-
ών, που δεν προέρχεται από τη δική τους παραγωγή, δύ-
νανται, µέχρι να εξαντληθεί η κατεχόµενη ποσότητα αυ-
τού και σε κάθε περίπτωση µέσα σε ένα (1) έτος από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, να το
διαθέτουν αποκλειστικά είτε απευθείας µε λιανική πώλη-
ση, είτε στις επιχειρήσεις οµαδικής εστίασης και σε επι-
χειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανική
πώληση και κατανάλωση, εφόσον υποβάλουν στο αρµό-
διο τελωνείο δήλωση του αποθέµατος που έχουν στην
κατοχή τους µέσα σε έναν (1) µήνα από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου. Η διάθεση του εν
λόγω αποθέµατος µε άλλον τρόπο απαγορεύεται.

2. Οι κατά τα ανωτέρω επιχειρήσεις που διαθέτουν
προς λιανική πώληση και κατανάλωση το ως άνω προϊόν
απόσταξης, οφείλουν να έχουν σε εµφανές σηµείο στο
κατάστηµά τους αναρτηµένη πινακίδα, στην οποία ανα-
γράφονται µε ευκρινείς χαρακτήρες το ονοµατεπώνυµο
του κατόχου ή κατόχων αποστακτικού µηχανήµατος, α-
πό τους οποίους έχουν προµηθευτεί το προϊόν απόστα-
ξης που διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό στοι-
χείο.

Άρθρο 71
Ρυθµίσεις για το αποθεµατικό κεφάλαιο της ΕΤ.Α.Δ.

Κατά τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών που
σχηµατίσθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της περί-
πτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 3220/2004
(Α΄ 15) από την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελ-
ληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» και εµφανίζονται στα
βιβλία της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Εται-
ρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.», δεν εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40, του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 47 και της περί-
πτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄ 167). Η ε-
φαρµογή των ανωτέρω γίνεται κατά παρέκκλιση των δια-
τάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).

Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 193 του ν. 4389/2016

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 193 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο ίδιος ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία δεν µπορεί να
εκλεγεί για περισσότερα από πέντε (5) συναπτά έτη.»

Άρθρο 73
Ρυθµίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005 (Α΄ 312) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3.α. Από την 1η Ιανουάριου 2019 και εφεξής, για τη
σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη µεταβολή στα δικαιώ-
µατα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο υπό-
χρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υπο-
βάλλει αυτήν µέχρι την 31η Μαΐου του επόµενου έτους
από την ηµέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης
µεταβολής στα παραπάνω δικαιώµατα».

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 54 του
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ν. 4174/2013 (Α΄ 170) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως ακο-
λούθως:

«ι) Σε περίπτωση µη υποβολής, εκπρόθεσµης υποβο-
λής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινή-
των (Ε9) επιβάλλεται πρόστιµο γι’ αυτήν µε την πράξη
προσδιορισµού του φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της
ως άνω δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του ενός (1) έτη, ε-
πιβάλλεται ένα µόνο πρόστιµο, εφόσον στις δηλώσεις
αυτές επαναλαµβάνονται οι ίδιες µεταβολές. Με απόφα-
ση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται η διαδικασία ε-
πιβολής του ανωτέρω προστίµου, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των δύο πρώ-
των εδαφίων της παρούσας περίπτωσης.
Δεν επιβάλλεται πρόστιµο στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. -

πράξεις προσδιορισµού φόρου, οι οποίες συντίθενται
µηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.»

3. Για εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχεί-
ων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόµενων, που υποβλή-
θηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 µέχρι και τη
δηµοσίευση του παρόντος, δεν επιβάλλονται, κατά περί-
πτωση, το πρόστιµο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ή το
αυτοτελές πρόστιµο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α΄
179). Πρόστιµα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται.
Τυχόν πρόστιµα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφο-
νται.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 δεν ε-
φαρµόζονται στις εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώ-
σεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται µέχρι
την ανάρτηση των κτηµατολογικών στοιχείων στο σύνο-
λο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από
σχετική, Διαπιστωτική Πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελ-
ληνικό Κτηµατολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον
Υπουργό Οικονοµικών.

Άρθρο 74
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992

1. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 2093/1992 (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης
της ακινησίας οχήµατος αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας ι-
διωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, ά-
παξ, εντός του έτους 2019, µε καταβολή των τελών κυ-
κλοφορίας του έτους αυτού, ως εξής: α) για άρση ακινη-
σίας χρονικής διάρκειας ενός (1) µηνός, καταβάλλονται
τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων
στο όχηµα ετησίων τελών κυκλοφορίας, β) για άρση ακι-
νησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) µηνών, καταβάλλο-
νται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλο-
γούντων στο όχηµα ετησίων τελών κυκλοφορίας, γ) για
άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστηµα του έτους και
µέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του
ποσού των αναλογούντων στο όχηµα ετησίων τελών κυ-
κλοφορίας που αποµένουν έως τις 31.12.2019 συν (+)
δύο δωδέκατα (2/12) των ετήσιων τελών κυκλοφορίας ».

2. Το ένατο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 2093/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, εξαι-
ρετικά εντός του έτους 2019, καταβάλλονται αναλογικά
τα τέλη κυκλοφορίας για τους µήνες που υπολείπονται
µέχρι το τέλος του έτους.»

Άρθρο 75
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4530/2018

1. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«9. Εφόσον η µεταφορά διενεργείται εντός της ελλη-
νικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δρα-
στηριότητας διαµεσολάβησης φορολογούνται µε βάση
την κείµενη φορολογική νοµοθεσία. Οι φορείς διαµεσο-
λάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκµε-
ταλλευτές των οχηµάτων για το ποσό της συµφωνηθεί-
σας αµοιβής. Ο εκµεταλλευτής του οχήµατος εκδίδει το
προβλεπόµενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής α-
µοιβής στον καταναλωτή, στην οποία συµπεριλαµβάνε-
ται µε διακριτή αναγραφή και η συµφωνηθείσα αµοιβή
του φορέα διαµεσολάβησης. Εν συνεχεία, για κάθε ηµέ-
ρα γίνεται εκκαθάριση και η προκύπτουσα αµοιβή του
φορέα διαµεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκµεταλ-
λευτή του οχήµατος σε αριθµό λογαριασµού πληρωµών
του φορέα, φυσικού ή νοµικού προσώπου ή οποιασδήπο-
τε οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά µήνα,
να εκδίδει το προβλεπόµενο φορολογικό στοιχείο µε τη
συνολική µηνιαία αµοιβή, που προκύπτει από τις ηµερή-
σιες εκκαθαρίσεις, οι οποίες του έχουν καταβληθεί.»

Άρθρο 76
Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Το άρθρο 33 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κώδικος
Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων»  αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 33

Εάν ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί εκπρόθε-
σµα ή χωρίς την τήρηση του τύπου που προβλέπεται από
τα άρθρα 30A, 30Β και 32 του παρόντος, καθίσταται ο-
φειλέτης του Δηµοσίου για ό,τι οφείλει ή µέλλεται να ο-
φείλει στον καθ’ ου η κατάσχεση, εφόσον αυτό προκύ-
πτει από τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιµα ηλεκτρονικά
µέσα της Φορολογικής Διοίκησης, άλλως για το σύνολο
της απαίτησης για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση.
Σε κάθε περίπτωση ο τρίτος δύναται να αποδείξει και ε-
νώπιον της αρµόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της
οφειλής υπηρεσίας ότι δεν οφείλει στον καθ’ ού η κατά-
σχεση ή ότι η οφειλή του είναι µικρότερη από την απαί-
τηση του Δηµοσίου, οπότε απαλλάσσεται ή ευθύνεται
µέχρι του ύψους της οφειλής του κατά περίπτωση. Με α-
πόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδι-
κασία, τα αρµόδια όργανα και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την απόδειξη από τον τρίτο προς τη Φορο-
λογική Διοίκηση της ύπαρξης ή µη έννοµης σχέσης µε
τον οφειλέτη του Δηµοσίου κατά τον χρόνο επιβολής
της κατάσχεσης, καθώς και του ύψους της οφειλής
του.»

Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου δέκατου τρίτου

του ν. 4211/2013

1. Η παρ. 1 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013
(Α΄ 256), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
στα πλοία αναψυχής, ιδιωτικά και επαγγελµατικά, στα ε-
παγγελµατικά τουριστικά ηµερόπλοια και στα παραδο-
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σιακά πλοία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του
ν. 4256/2014 (Α΄ 92) και δραστηριοποιούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, συµπεριλαµβανο-
µένων και των πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηρι-
στεί επαγγελµατικά σύµφωνα µε το δίκαιο άλλης χώ-
ρας.»

2. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου δέκατου
τρίτου του ν. 4211/2013, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο,
ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2019, η έκπτωση δέκα τοις εκατό
(10 %) παρέχεται, εφόσον, µέχρι τις 18.5.2019, για τα
ευρισκόµενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία, και µέ-
χρι τις 31.5.2019, για τα εισερχόµενα στα ελληνικά χω-
ρικά ύδατα πλοία, καταβληθεί το ποσό του ΤΕ.Π.Α.Η.
που οφείλεται για τους µήνες Μάΐο έως και Δεκέµβριο
του έτους 2019.»

3. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ.3
του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 , όπως ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«αα. για τα ολικού µήκους άνω των επτά (7) έως και ο-
κτώ (8) µέτρα, σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά µήνα,».

4. Στην παρ. 5 του άρθρου δεκάτου τρίτου του
ν. 4211/2013) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Πλοία που αναχωρούν από την Ελληνική Επικρά-
τεια εντός τριών (3) ηµερών από τη λήξη του µήνα για
τον οποίο έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η., δεν υποχρεού-
νται σε καταβολή του για τον µήνα αναχώρησής τους.»

Άρθρο 78

Μέτρα για τη στήριξη πληγέντων και την αποκατάστα-
ση ζηµιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της

Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
Οι διατάξεις των άρθρων 1,2,5 και 8-22, µε εξαίρεση

την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 της
από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 138) και του δεύτερου άρθρου της από 10 Αυγού-
στου 2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 149),
όπως ισχύουν, που κυρώθηκαν µε τον ν. 4576/2018
(Α΄ 196), εφαρµόζονται και για τις περιοχές της Δηµοτι-
κής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δηµοτικής Κοι-
νότητας Ισθµίας του Δήµου Λουτρακίου - Περαχώρας -
Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοριν-
θίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και
συγκεκριµένα για τα κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί δι-
οικητικό έγγραφο δελτίου επανελέγχου, ή έκθεση αυτο-
ψίας, ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµόρρο-
που Κτιρίου, της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υ-
ποδοµών και Μεταφορών.

2. Η εφαρµογή των διατάξεων των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 της από 26 Ιου-
λίου 2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τις πε-
ριοχές που ορίζονται στην παράγραφο 1, αρχίζει από το
ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020.

Άρθρο 79
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2019
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