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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4607
Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα
Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα
Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση
των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων
4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση
του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
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 πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα
και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

Αρ. Φύλλου 65
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$VLDQ,QIUDVWUXFWXUH,QYHVWPHQW%DQN









$UWLFOHVRI$JUHHPHQW
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7KH FRXQWULHV RQ ZKRVH EHKDOI WKH SUHVHQW $JUHHPHQW LV VLJQHG DJUHH DV
IROORZV

&216,'(5,1*WKHLPSRUWDQFHRIUHJLRQDOFRRSHUDWLRQWRVXVWDLQJURZWKDQG
SURPRWH HFRQRPLF DQG VRFLDO GHYHORSPHQW RI WKH HFRQRPLHV LQ $VLD DQG
WKHUHE\FRQWULEXWHWRUHJLRQDOUHVLOLHQFHDJDLQVWSRWHQWLDOILQDQFLDOFULVHVDQG
RWKHUH[WHUQDOVKRFNVLQWKHFRQWH[WRIJOREDOL]DWLRQ

$&.12:/('*,1* WKH VLJQLILFDQFH RI LQIUDVWUXFWXUH GHYHORSPHQW LQ
H[SDQGLQJ UHJLRQDO FRQQHFWLYLW\ DQG LPSURYLQJ UHJLRQDO LQWHJUDWLRQ WKHUHE\
SURPRWLQJHFRQRPLFJURZWKDQGVXVWDLQLQJVRFLDOGHYHORSPHQWIRUWKHSHRSOH
LQ$VLDDQGFRQWULEXWLQJWRJOREDOHFRQRPLFG\QDPLVP

5($/,=,1* WKDW WKH FRQVLGHUDEOH ORQJWHUP QHHG IRU ILQDQFLQJ LQIUDVWUXFWXUH
GHYHORSPHQW LQ $VLD ZLOO EH PHW PRUH DGHTXDWHO\ E\ D SDUWQHUVKLS DPRQJ
H[LVWLQJ PXOWLODWHUDO GHYHORSPHQW EDQNV DQG WKH $VLDQ ,QIUDVWUXFWXUH
,QYHVWPHQW%DQN KHUHLQDIWHUUHIHUUHGWRDVWKH³%DQN´ 

&219,1&(' WKDW WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH %DQN DV D PXOWLODWHUDO ILQDQFLDO
LQVWLWXWLRQ IRFXVHG RQ LQIUDVWUXFWXUH GHYHORSPHQW ZLOO KHOS WR PRELOL]H PXFK
QHHGHGDGGLWLRQDOUHVRXUFHVIURPLQVLGHDQGRXWVLGH$VLDDQGWRUHPRYHWKH
ILQDQFLQJ ERWWOHQHFNV IDFHG E\ WKH LQGLYLGXDO HFRQRPLHV LQ $VLD DQG ZLOO
FRPSOHPHQW WKH H[LVWLQJ PXOWLODWHUDO GHYHORSPHQW EDQNV WR SURPRWH
VXVWDLQHGDQGVWDEOHJURZWKLQ$VLD

+$9($*5(('WRHVWDEOLVKWKH%DQNZKLFKVKDOORSHUDWHLQDFFRUGDQFHZLWK
WKHIROORZLQJ
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Chapter I

PURPOSE, FUNCTIONS AND MEMBERSHIP

Article 1 Purpose

 7KH SXUSRVH RI WKH %DQN VKDOO EH WR L  IRVWHU VXVWDLQDEOH HFRQRPLF
GHYHORSPHQWFUHDWHZHDOWKDQGLPSURYHLQIUDVWUXFWXUHFRQQHFWLYLW\LQ$VLDE\
LQYHVWLQJ LQ LQIUDVWUXFWXUH DQG RWKHU SURGXFWLYH VHFWRUV DQG LL  SURPRWH
UHJLRQDOFRRSHUDWLRQDQGSDUWQHUVKLSLQDGGUHVVLQJGHYHORSPHQWFKDOOHQJHV
E\ ZRUNLQJ LQ FORVH FROODERUDWLRQ ZLWK RWKHU PXOWLODWHUDO DQG ELODWHUDO
GHYHORSPHQWLQVWLWXWLRQV

 :KHUHYHU XVHG LQ WKLV $JUHHPHQW UHIHUHQFHV WR ³$VLD´ DQG ³UHJLRQ´ VKDOO
LQFOXGH WKH JHRJUDSKLFDO UHJLRQV DQG FRPSRVLWLRQ FODVVLILHG DV $VLD DQG
2FHDQLDE\WKH8QLWHG1DWLRQVH[FHSWDVRWKHUZLVHGHFLGHGE\WKH%RDUGRI
*RYHUQRUV

Article 2 Functions

7RLPSOHPHQWLWVSXUSRVHWKH%DQNVKDOOKDYHWKHIROORZLQJIXQFWLRQV
L  WR SURPRWH LQYHVWPHQW LQ WKH UHJLRQ RI SXEOLF DQG SULYDWH FDSLWDO IRU
GHYHORSPHQW SXUSRVHV LQ SDUWLFXODU IRU GHYHORSPHQW RI LQIUDVWUXFWXUH DQG
RWKHUSURGXFWLYHVHFWRUV

LL  WR XWLOL]H WKH UHVRXUFHV DW LWV GLVSRVDO IRU ILQDQFLQJ VXFK GHYHORSPHQW LQ
WKHUHJLRQLQFOXGLQJWKRVHSURMHFWVDQGSURJUDPVZKLFKZLOOFRQWULEXWH PRVW
HIIHFWLYHO\ WR WKH KDUPRQLRXV HFRQRPLFJURZWK RI WKH UHJLRQ DVDZKROH DQG
KDYLQJVSHFLDOUHJDUGWRWKHQHHGVRIOHVVGHYHORSHGPHPEHUVLQWKHUHJLRQ

LLL  WR HQFRXUDJH SULYDWH LQYHVWPHQW LQ SURMHFWV HQWHUSULVHV DQG DFWLYLWLHV
FRQWULEXWLQJ WR HFRQRPLF GHYHORSPHQW LQ WKH UHJLRQ LQ SDUWLFXODU LQ
LQIUDVWUXFWXUH DQG RWKHU SURGXFWLYH VHFWRUV DQG WR VXSSOHPHQW SULYDWH

Τεύχος A’ 65/24.04.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

LQYHVWPHQW ZKHQ SULYDWH FDSLWDO LV QRW DYDLODEOH RQ UHDVRQDEOH WHUPV DQG
FRQGLWLRQVDQG

LY WRXQGHUWDNHVXFKRWKHUDFWLYLWLHVDQGSURYLGHVXFKRWKHUVHUYLFHVDVPD\
IXUWKHUWKHVHIXQFWLRQV

Article 3 Membership

 0HPEHUVKLS LQ WKH %DQN VKDOO EH RSHQ WR PHPEHUV RI WKH ,QWHUQDWLRQDO
%DQNIRU5HFRQVWUXFWLRQDQG'HYHORSPHQWRUWKH$VLDQ'HYHORSPHQW%DQN

D 5HJLRQDOPHPEHUVVKDOOEHWKRVHPHPEHUVOLVWHGLQ3DUW$RI6FKHGXOH$
DQGRWKHUPHPEHUVLQFOXGHGLQWKH$VLDUHJLRQLQDFFRUGDQFHZLWKSDUDJUDSK
RI$UWLFOH$OORWKHUPHPEHUVVKDOOEHQRQUHJLRQDOPHPEHUV

E )RXQGLQJ0HPEHUVVKDOOEHWKRVHPHPEHUVOLVWHGLQ6FKHGXOH$ZKLFKRQ
RU EHIRUH WKH GDWH VSHFLILHG LQ $UWLFOH  VKDOO KDYH VLJQHG WKLV $JUHHPHQW
DQGVKDOOKDYHIXOILOOHGDOORWKHUFRQGLWLRQVRIPHPEHUVKLSEHIRUHWKHILQDOGDWH
VSHFLILHGXQGHUSDUDJUDSKRI$UWLFOH

0HPEHUVRIWKH,QWHUQDWLRQDO%DQNIRU5HFRQVWUXFWLRQDQG'HYHORSPHQWRU
WKH $VLDQ 'HYHORSPHQW %DQN ZKLFK GR QRWEHFRPHPHPEHUVLQ DFFRUGDQFH
ZLWK$UWLFOHPD\EHDGPLWWHGXQGHUVXFKWHUPVDQGFRQGLWLRQVDVWKH%DQN
VKDOOGHWHUPLQHWRPHPEHUVKLSLQWKH%DQNE\D6SHFLDO0DMRULW\YRWHRIWKH
%RDUGRI*RYHUQRUVDVSURYLGHGLQ$UWLFOH

,QWKHFDVHRIDQDSSOLFDQWZKLFKLVQRWVRYHUHLJQRUQRWUHVSRQVLEOHIRUWKH
FRQGXFW RI LWV LQWHUQDWLRQDO UHODWLRQV DSSOLFDWLRQ IRUPHPEHUVKLS LQ WKH %DQN
VKDOO EH SUHVHQWHG RUDJUHHG E\ WKH PHPEHU RI WKH %DQN UHVSRQVLEOH IRU LWV
LQWHUQDWLRQDOUHODWLRQV
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CHAPTER II

CAPITAL

Article 4 Authorized Capital

 7KH DXWKRUL]HG FDSLWDO VWRFN RI WKH %DQN VKDOO EH RQH KXQGUHG ELOOLRQ
8QLWHG6WDWHVGROODUV  GLYLGHGLQWRRQHPLOOLRQ  
VKDUHVKDYLQJDSDUYDOXHRIGROODUV  HDFKZKLFKVKDOOEH
DYDLODEOHIRUVXEVFULSWLRQRQO\E\PHPEHUVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHSURYLVLRQV
RI$UWLFOH

 7KH RULJLQDO DXWKRUL]HG FDSLWDO VWRFN VKDOO EH GLYLGHG LQWR SDLGLQ VKDUHV
DQG FDOODEOH VKDUHV 6KDUHV KDYLQJ DQ DJJUHJDWH SDU YDOXH RI WZHQW\ ELOOLRQ
GROODUV   VKDOO EH SDLGLQ VKDUHV DQG VKDUHV KDYLQJ DQ
DJJUHJDWH SDU YDOXH RI HLJKW\ ELOOLRQ GROODUV   VKDOO EH
FDOODEOH

7KHDXWKRUL]HGFDSLWDOVWRFNRIWKH%DQNPD\EHLQFUHDVHGE\WKH%RDUGRI
*RYHUQRUVE\D6XSHU0DMRULW\YRWHDVSURYLGHGLQ$UWLFOHDWVXFKWLPHDQG
XQGHU VXFK WHUPV DQG FRQGLWLRQV DV LW PD\ GHHP DGYLVDEOH LQFOXGLQJ WKH
SURSRUWLRQEHWZHHQSDLGLQDQGFDOODEOHVKDUHV

7KHWHUP³GROODU´DQGWKHV\PERO³´ZKHUHYHUXVHGLQWKLV$JUHHPHQWVKDOO
EHXQGHUVWRRGDVEHLQJWKHRIILFLDOFXUUHQF\RISD\PHQWRIWKH8QLWHG6WDWHV
RI$PHULFD

Article 5 Subscription of Shares

 (DFK PHPEHU VKDOO VXEVFULEH WR VKDUHV RI WKH FDSLWDO VWRFN RI WKH %DQN
(DFK VXEVFULSWLRQ WR WKH RULJLQDO DXWKRUL]HG FDSLWDO VWRFN VKDOO EH IRU SDLGLQ
VKDUHV DQG FDOODEOH VKDUHV LQ WKH SURSRUWLRQ WZR   WR HLJKW   7KH LQLWLDO
QXPEHU RI VKDUHV DYDLODEOH WR EH VXEVFULEHG E\ FRXQWULHV ZKLFK EHFRPH
PHPEHUVLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOHVKDOOEHWKDWVHWIRUWKLQ6FKHGXOH$
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 7KH LQLWLDO QXPEHU RI VKDUHV WR EH VXEVFULEHG E\ FRXQWULHV ZKLFK DUH
DGPLWWHGWRPHPEHUVKLSLQDFFRUGDQFHZLWKSDUDJUDSKRI$UWLFOHVKDOOEH
GHWHUPLQHG E\ WKH %RDUG RI *RYHUQRUV SURYLGHG KRZHYHU WKDW QR VXFK
VXEVFULSWLRQ VKDOO EH DXWKRUL]HG ZKLFK ZRXOG KDYH WKH HIIHFW RI UHGXFLQJ WKH
SHUFHQWDJHRIFDSLWDOVWRFNKHOGE\UHJLRQDOPHPEHUVEHORZVHYHQW\ILYH  
SHUFHQWRIWKHWRWDOVXEVFULEHGFDSLWDOVWRFNXQOHVVRWKHUZLVHDJUHHGE\WKH
%RDUGRI*RYHUQRUVE\D6XSHU0DMRULW\YRWHDVSURYLGHGLQ$UWLFOH

 7KH %RDUG RI *RYHUQRUV PD\ DW WKH UHTXHVW RI D PHPEHU LQFUHDVH WKH
VXEVFULSWLRQRIVXFKPHPEHURQVXFKWHUPVDQGFRQGLWLRQVDVWKH%RDUGPD\
GHWHUPLQH E\ D 6XSHU 0DMRULW\ YRWH DV SURYLGHG LQ $UWLFOH  SURYLGHG
KRZHYHU WKDW QR VXFK LQFUHDVH LQ WKH VXEVFULSWLRQ RI DQ\ PHPEHU VKDOO EH
DXWKRUL]HGZKLFKZRXOGKDYHWKHHIIHFWRIUHGXFLQJWKHSHUFHQWDJHRIFDSLWDO
VWRFNKHOGE\UHJLRQDOPHPEHUVEHORZVHYHQW\ILYH  SHUFHQWRIWKHWRWDO
VXEVFULEHGFDSLWDOVWRFNXQOHVVRWKHUZLVHDJUHHGE\WKH%RDUGRI*RYHUQRUV
E\D6XSHU0DMRULW\YRWHDVSURYLGHGLQ$UWLFOH

 7KH %RDUG RI *RYHUQRUV VKDOO DW LQWHUYDOV RI QRW PRUH WKDQ ILYH   \HDUV
UHYLHZWKHFDSLWDOVWRFNRIWKH%DQN,QFDVHRIDQLQFUHDVHLQWKHDXWKRUL]HG
FDSLWDOVWRFNHDFKPHPEHUVKDOOKDYHDUHDVRQDEOHRSSRUWXQLW\WRVXEVFULEH
XQGHUVXFKWHUPVDQGFRQGLWLRQVDVWKH%RDUGRI*RYHUQRUVVKDOOGHWHUPLQH
WRDSURSRUWLRQRIWKHLQFUHDVHRIVWRFNHTXLYDOHQWWRWKHSURSRUWLRQZKLFKLWV
VWRFN WKHUHWRIRUH VXEVFULEHG EHDUV WR WKH WRWDO VXEVFULEHG FDSLWDO VWRFN
LPPHGLDWHO\ SULRU WR VXFK LQFUHDVH 1R PHPEHU VKDOO EH REOLJDWHG WR
VXEVFULEHWRDQ\SDUWRIDQLQFUHDVHRIFDSLWDOVWRFN

Article 6 Payment of Subscriptions

 3D\PHQW RI WKH DPRXQW LQLWLDOO\ VXEVFULEHG E\ HDFK 6LJQDWRU\ WR WKLV
$JUHHPHQW ZKLFK EHFRPHV D PHPEHU LQ DFFRUGDQFH ZLWK $UWLFOH  WR WKH
SDLGLQ FDSLWDO VWRFN RI WKH %DQN VKDOO EH PDGH LQ ILYH   LQVWDOOPHQWV RI
WZHQW\  SHUFHQWHDFKRIVXFKDPRXQWH[FHSWDVSURYLGHGLQSDUDJUDSK
RIWKLV$UWLFOH7KHILUVWLQVWDOOPHQWVKDOOEHSDLGE\HDFKPHPEHUZLWKLQWKLUW\
 GD\VDIWHUHQWU\LQWRIRUFHRIWKLV$JUHHPHQWRURQRUEHIRUHWKHGDWHRI
GHSRVLWRQLWVEHKDOIRILWVLQVWUXPHQWRIUDWLILFDWLRQDFFHSWDQFHRUDSSURYDOLQ
DFFRUGDQFH ZLWK SDUDJUDSK  RI $UWLFOH  ZKLFKHYHU LV ODWHU 7KH VHFRQG
LQVWDOOPHQW VKDOO EHFRPH GXH RQH   \HDU IURP WKH HQWU\ LQWR IRUFH RI WKLV
$JUHHPHQW 7KH UHPDLQLQJ WKUHH   LQVWDOOPHQWV VKDOO EHFRPH GXH
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VXFFHVVLYHO\ RQH   \HDU IURP WKH GDWH RQ ZKLFK WKH SUHFHGLQJ LQVWDOOPHQW
EHFRPHVGXH

(DFKLQVWDOOPHQWRIWKHSD\PHQWRILQLWLDOVXEVFULSWLRQVWRWKHRULJLQDOSDLG
LQFDSLWDOVWRFNVKDOOEHSDLGLQGROODUVRURWKHUFRQYHUWLEOHFXUUHQF\H[FHSWDV
SURYLGHG LQ SDUDJUDSK  RI WKLV $UWLFOH 7KH %DQN PD\ DW DQ\ WLPH FRQYHUW
VXFK SD\PHQWV LQWR GROODUV $OO ULJKWV LQFOXGLQJ YRWLQJ ULJKWV DFTXLUHG LQ
UHVSHFW RI SDLGLQ DQG DVVRFLDWHG FDOODEOH VKDUHV IRU ZKLFK VXFK SD\PHQWV
DUHGXHEXWKDYHQRWEHHQUHFHLYHGVKDOOEHVXVSHQGHGXQWLOIXOOSD\PHQWLV
UHFHLYHGE\WKH%DQN

3D\PHQWRIWKHDPRXQWVXEVFULEHGWRWKHFDOODEOHFDSLWDOVWRFNRIWKH%DQN
VKDOO EH VXEMHFW WR FDOO RQO\ DV DQG ZKHQ UHTXLUHG E\ WKH %DQN WR PHHW LWV
OLDELOLWLHV,QWKHHYHQWRIVXFKDFDOOSD\PHQWPD\EHPDGHDWWKHRSWLRQRI
WKHPHPEHULQGROODUVRULQWKHFXUUHQF\UHTXLUHGWRGLVFKDUJHWKHREOLJDWLRQV
RI WKH %DQN IRU WKH SXUSRVH RI ZKLFK WKH FDOO LV PDGH &DOOV RQ XQSDLG
VXEVFULSWLRQVVKDOOEHXQLIRUPLQSHUFHQWDJHRQDOOFDOODEOHVKDUHV

 7KH %DQN VKDOO GHWHUPLQH WKH SODFH IRU DQ\ SD\PHQW XQGHU WKLV $UWLFOH
SURYLGHG WKDW XQWLO WKH LQDXJXUDO PHHWLQJ RI WKH %RDUG RI *RYHUQRUV WKH
SD\PHQWRIWKHILUVWLQVWDOOPHQWUHIHUUHGWRLQSDUDJUDSKRIWKLV$UWLFOHVKDOO
EHPDGHWRWKH*RYHUQPHQWRIWKH3HRSOH¶V5HSXEOLFRI&KLQDDV7UXVWHHIRU
WKH%DQN

 $ PHPEHU FRQVLGHUHG DV D OHVV GHYHORSHG FRXQWU\ IRU SXUSRVHV RI WKLV
SDUDJUDSKPD\SD\LWVVXEVFULSWLRQXQGHUSDUDJUDSKVDQGRIWKLV$UWLFOH
DVDQDOWHUQDWLYHHLWKHU

D  HQWLUHO\ LQ GROODUV RU RWKHU FRQYHUWLEOH FXUUHQF\ LQ XS WR WHQ  
LQVWDOOPHQWVZLWKHDFKVXFKLQVWDOOPHQWHTXDOWRWHQ  SHUFHQWRIWKHWRWDO
DPRXQWWKHILUVWDQGVHFRQGLQVWDOOPHQWVGXHDVSURYLGHGLQSDUDJUDSKDQG
WKH WKLUG WKURXJK WHQWK LQVWDOOPHQWV GXH RQ WKH VHFRQG DQG VXEVHTXHQW
DQQLYHUVDU\GDWHVRIWKHHQWU\LQWRIRUFHRIWKLV$JUHHPHQWRU

E ZLWKDSRUWLRQLQGROODUVRURWKHUFRQYHUWLEOHFXUUHQF\DQGDSRUWLRQRIXSWR
ILIW\  SHUFHQWRIHDFKLQVWDOOPHQWLQWKHFXUUHQF\RIWKHPHPEHUIROORZLQJ
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WKH VFKHGXOH RI LQVWDOOPHQWV SURYLGHG LQ SDUDJUDSK  RI WKLV $UWLFOH 7KH
IROORZLQJSURYLVLRQVVKDOODSSO\WRSD\PHQWVXQGHUWKLVVXESDUDJUDSK E 

L  7KH PHPEHU VKDOO DGYLVH WKH %DQN DW WKH WLPH RI VXEVFULSWLRQ XQGHU
SDUDJUDSKRIWKLV$UWLFOHRIWKHSURSRUWLRQRISD\PHQWVWREHPDGHLQLWVRZQ
FXUUHQF\

LL  (DFK SD\PHQW RI D PHPEHU LQ LWV RZQ FXUUHQF\ XQGHU WKLV SDUDJUDSK 
VKDOO EH LQ VXFK DPRXQW DV WKH %DQN GHWHUPLQHV WR EH HTXLYDOHQW WR WKH IXOO
YDOXH LQ WHUPV RI GROODUV RI WKH SRUWLRQ RI WKH VXEVFULSWLRQ EHLQJ SDLG 7KH
LQLWLDOSD\PHQWVKDOOEHLQVXFKDPRXQWDVWKHPHPEHUFRQVLGHUVDSSURSULDWH
KHUHXQGHUEXWVKDOOEHVXEMHFWWRVXFKDGMXVWPHQWWREHHIIHFWHGZLWKLQQLQHW\
  GD\V RI WKH GDWH RQ ZKLFK VXFK SD\PHQW ZDV GXH DV WKH %DQN VKDOO
GHWHUPLQH WR EH QHFHVVDU\ WR FRQVWLWXWH WKH IXOO GROODU HTXLYDOHQW RI VXFK
SD\PHQW

LLL  :KHQHYHU LQ WKH RSLQLRQ RI WKH %DQN WKH IRUHLJQ H[FKDQJH YDOXH RI D
PHPEHU VFXUUHQF\KDVGHSUHFLDWHGWRDVLJQLILFDQWH[WHQWWKDWPHPEHUVKDOO
SD\WRWKH%DQNZLWKLQDUHDVRQDEOHWLPHDQDGGLWLRQDODPRXQWRILWVFXUUHQF\
UHTXLUHG WR PDLQWDLQ WKH YDOXH RI DOO VXFK FXUUHQF\ KHOG E\ WKH %DQN RQ
DFFRXQWRILWVVXEVFULSWLRQ

LY  :KHQHYHU LQ WKH RSLQLRQ RI WKH %DQN WKH IRUHLJQ H[FKDQJH YDOXH RI D
PHPEHU VFXUUHQF\KDVDSSUHFLDWHGWRDVLJQLILFDQWH[WHQWWKH%DQNVKDOOSD\
WRWKDWPHPEHUZLWKLQDUHDVRQDEOHWLPHDQDPRXQWRIWKDWFXUUHQF\UHTXLUHG
WR DGMXVW WKH YDOXH RI DOO VXFK FXUUHQF\ KHOG E\ WKH %DQN RQ DFFRXQW RI LWV
VXEVFULSWLRQ

Y  7KH %DQN PD\ ZDLYH LWV ULJKWV WR SD\PHQW XQGHU VXESDUDJUDSK LLL  DQG
WKHPHPEHUPD\ZDLYHLWVULJKWVWRSD\PHQWXQGHUVXESDUDJUDSK LY 

7KH%DQNVKDOODFFHSWIURPDQ\PHPEHUSD\LQJLWVVXEVFULSWLRQXQGHUVXE
SDUDJUDSK E RIWKLV$UWLFOHSURPLVVRU\QRWHVRURWKHUREOLJDWLRQVLVVXHGE\
WKH *RYHUQPHQW RI WKH PHPEHU RU E\ WKH GHSRVLWRU\ GHVLJQDWHG E\ VXFK
PHPEHU LQ OLHX RI WKH DPRXQW WR EH SDLG LQ WKH FXUUHQF\ RI WKH PHPEHU
SURYLGHG VXFK DPRXQW LV QRW UHTXLUHG E\ WKH %DQN IRU WKH FRQGXFW RI LWV
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RSHUDWLRQV 6XFK QRWHV RU REOLJDWLRQV VKDOO EH QRQQHJRWLDEOH QRQLQWHUHVW
EHDULQJDQGSD\DEOHWRWKH%DQNDWSDUYDOXHXSRQGHPDQG

Article 7 Terms of Shares

 6KDUHV RI VWRFN LQLWLDOO\ VXEVFULEHG E\ PHPEHUV VKDOO EH LVVXHG DW SDU
2WKHU VKDUHV VKDOO EH LVVXHG DW SDU XQOHVV WKH %RDUG RI *RYHUQRUV E\ D
6SHFLDO 0DMRULW\ YRWH DV SURYLGHG LQ $UWLFOH  GHFLGHV LQ VSHFLDO
FLUFXPVWDQFHVWRLVVXHWKHPRQRWKHUWHUPV

 6KDUHV RI VWRFN VKDOO QRW EH SOHGJHG RU HQFXPEHUHG LQ DQ\ PDQQHU
ZKDWVRHYHUDQGWKH\VKDOOEHWUDQVIHUDEOHRQO\WRWKH%DQN

7KHOLDELOLW\RIWKHPHPEHUVRQVKDUHVVKDOOEHOLPLWHGWRWKHXQSDLGSRUWLRQ
RIWKHLULVVXHSULFH

1RPHPEHUVKDOOEHOLDEOHE\UHDVRQRILWVPHPEHUVKLSIRUREOLJDWLRQVRI
WKH%DQN

Article 8 Ordinary Resources

$V XVHG LQ WKLV $JUHHPHQW WKH WHUP RUGLQDU\ UHVRXUFHV RI WKH %DQN VKDOO
LQFOXGHWKHIROORZLQJ

L  DXWKRUL]HG FDSLWDO VWRFN RI WKH %DQN LQFOXGLQJ ERWK SDLGLQ DQG FDOODEOH
VKDUHVVXEVFULEHGSXUVXDQWWR$UWLFOH

LL IXQGVUDLVHGE\WKH%DQNE\YLUWXHRISRZHUVFRQIHUUHGE\SDUDJUDSKRI
$UWLFOH  WR ZKLFK WKH FRPPLWPHQW WR FDOOV SURYLGHG IRU LQ SDUDJUDSK  RI
$UWLFOHLVDSSOLFDEOH
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LLL  IXQGV UHFHLYHG LQ UHSD\PHQW RI ORDQV RU JXDUDQWHHV PDGH ZLWK WKH
UHVRXUFHV LQGLFDWHG LQ VXESDUDJUDSKV L DQG LL  RIWKLV$UWLFOHRUDV UHWXUQV
RQ HTXLW\ LQYHVWPHQWV DQG RWKHU W\SHV RI ILQDQFLQJ DSSURYHG XQGHU VXE
SDUDJUDSK YL RI$UWLFOHPDGHZLWKVXFKUHVRXUFHV

LY LQFRPHGHULYHGIURP ORDQVPDGHIURP WKH DIRUHPHQWLRQHGIXQGV RUIURP
JXDUDQWHHVWRZKLFKWKHFRPPLWPHQWWRFDOOVVHWIRUWKLQSDUDJUDSKRI$UWLFOH
LVDSSOLFDEOHDQG

Y DQ\RWKHUIXQGVRULQFRPHUHFHLYHGE\WKH%DQNZKLFKGRQRWIRUPSDUWRI
LWV6SHFLDO)XQGVUHVRXUFHVUHIHUUHGWRLQ$UWLFOHRIWKLV$JUHHPHQW



CHAPTER III

OPERATIONS OF THE BANK

Article 9 Use of Resources

7KH UHVRXUFHV DQG IDFLOLWLHV RI WKH %DQN VKDOO EH XVHG H[FOXVLYHO\ WR
LPSOHPHQWWKHSXUSRVHDQGIXQFWLRQVVHWIRUWKUHVSHFWLYHO\LQ$UWLFOHVDQG
DQGLQDFFRUGDQFHZLWKVRXQGEDQNLQJSULQFLSOHV

Article 10 Ordinary and Special Operations

7KHRSHUDWLRQVRIWKH%DQNVKDOOFRQVLVWRI

L  RUGLQDU\ RSHUDWLRQV ILQDQFHG IURP WKH RUGLQDU\ UHVRXUFHV RI WKH %DQN
UHIHUUHGWRLQ$UWLFOHDQG
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 LL VSHFLDORSHUDWLRQVILQDQFHGIURPWKH6SHFLDO)XQGVUHVRXUFHVUHIHUUHGWR
LQ$UWLFOH7KHWZRW\SHVRIRSHUDWLRQVPD\VHSDUDWHO\ILQDQFHHOHPHQWVRI
WKHVDPHSURMHFWRUSURJUDP

7KHRUGLQDU\UHVRXUFHVDQGWKH6SHFLDO)XQGVUHVRXUFHVRIWKH%DQNVKDOO
DWDOOWLPHVDQGLQDOOUHVSHFWVEHKHOGXVHGFRPPLWWHGLQYHVWHGRURWKHUZLVH
GLVSRVHG RI HQWLUHO\ VHSDUDWHO\ IURP HDFK RWKHU 7KH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV RI
WKH %DQN VKDOO VKRZ WKH RUGLQDU\ RSHUDWLRQV DQG VSHFLDO RSHUDWLRQV
VHSDUDWHO\

 7KH RUGLQDU\ UHVRXUFHV RI WKH %DQN VKDOO XQGHU QR FLUFXPVWDQFHV EH
FKDUJHG ZLWK RU XVHG WR GLVFKDUJH ORVVHV RU OLDELOLWLHV DULVLQJ RXW RI VSHFLDO
RSHUDWLRQV RU RWKHU DFWLYLWLHV IRU ZKLFK 6SHFLDO )XQGV UHVRXUFHV ZHUH
RULJLQDOO\XVHGRUFRPPLWWHG

 ([SHQVHV DSSHUWDLQLQJ GLUHFWO\ WR RUGLQDU\ RSHUDWLRQV VKDOO EH FKDUJHG WR
WKHRUGLQDU\UHVRXUFHVRIWKH%DQN([SHQVHVDSSHUWDLQLQJGLUHFWO\WRVSHFLDO
RSHUDWLRQV VKDOO EH FKDUJHG WR WKH 6SHFLDO )XQGV UHVRXUFHV $Q\ RWKHU
H[SHQVHVVKDOOEHFKDUJHGDVWKH%DQNVKDOOGHWHUPLQH

Article 11 Recipients and Methods of Operation

 D  7KH %DQN PD\ SURYLGH RU IDFLOLWDWH ILQDQFLQJ WR DQ\ PHPEHU RU DQ\
DJHQF\ LQVWUXPHQWDOLW\ RU SROLWLFDO VXEGLYLVLRQ WKHUHRI RU DQ\ HQWLW\ RU
HQWHUSULVHRSHUDWLQJLQWKHWHUULWRU\RIDPHPEHUDVZHOODVWRLQWHUQDWLRQDORU
UHJLRQDO DJHQFLHV RU HQWLWLHV FRQFHUQHG ZLWK HFRQRPLF GHYHORSPHQW RI WKH
UHJLRQ

E 7KH%DQNPD\LQVSHFLDOFLUFXPVWDQFHVSURYLGHDVVLVWDQFHWRDUHFLSLHQW
QRW OLVWHG LQ VXESDUDJUDSK D  DERYH RQO\ LI WKH %RDUG RI *RYHUQRUV E\ D
6XSHU 0DMRULW\ YRWH DV SURYLGHG LQ $UWLFOH  L  VKDOO KDYH GHWHUPLQHG WKDW
VXFK DVVLVWDQFH LV GHVLJQHG WR VHUYH WKH SXUSRVH DQG FRPH ZLWKLQ WKH
IXQFWLRQVRIWKH%DQNDQGLVLQWKHLQWHUHVWRIWKH%DQN¶VPHPEHUVKLSDQG LL 
VKDOOKDYHVSHFLILHGWKHW\SHVRIDVVLVWDQFHXQGHUSDUDJUDSKRIWKLV$UWLFOH
WKDWPD\EHSURYLGHGWRVXFKUHFLSLHQW
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7KH%DQNPD\FDUU\RXWLWVRSHUDWLRQVLQDQ\RIWKHIROORZLQJZD\V
L E\PDNLQJFRILQDQFLQJRUSDUWLFLSDWLQJLQGLUHFWORDQV
LL E\LQYHVWPHQWRIIXQGVLQWKHHTXLW\FDSLWDORIDQLQVWLWXWLRQRUHQWHUSULVH
LLL E\JXDUDQWHHLQJZKHWKHUDVSULPDU\RUVHFRQGDU\REOLJRULQZKROHRULQ
SDUWORDQVIRUHFRQRPLFGHYHORSPHQW
LY E\GHSOR\LQJ6SHFLDO)XQGVUHVRXUFHVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHDJUHHPHQWV
GHWHUPLQLQJWKHLUXVH
Y E\SURYLGLQJWHFKQLFDODVVLVWDQFHLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOHRU
YL  WKURXJK RWKHU W\SHV RI ILQDQFLQJ DV PD\ EH GHWHUPLQHG E\ WKH %RDUG RI
*RYHUQRUVE\D6SHFLDO0DMRULW\YRWHDVSURYLGHGLQ$UWLFOH

Article 12 Limitations on Ordinary Operations

7KHWRWDODPRXQWRXWVWDQGLQJRIORDQVHTXLW\LQYHVWPHQWVJXDUDQWHHVDQG
RWKHUW\SHVRIILQDQFLQJSURYLGHGE\WKH%DQNLQLWVRUGLQDU\RSHUDWLRQVXQGHU
VXESDUDJUDSKV  L  LL  LLL  DQG YL  RI $UWLFOH  VKDOO QRW DW DQ\ WLPH EH
LQFUHDVHG LI E\ VXFK LQFUHDVH WKH WRWDO DPRXQW RI LWV XQLPSDLUHG VXEVFULEHG
FDSLWDO UHVHUYHV DQG UHWDLQHG HDUQLQJV LQFOXGHG LQ LWV RUGLQDU\ UHVRXUFHV
ZRXOG EH H[FHHGHG 1RWZLWKVWDQGLQJ WKH SURYLVLRQV RI WKH SUHFHGLQJ
VHQWHQFHWKH%RDUGRI*RYHUQRUVPD\E\D6XSHU0DMRULW\YRWHDVSURYLGHG
LQ $UWLFOH  GHWHUPLQH DW DQ\ WLPH WKDW EDVHG RQ WKH %DQN¶V ILQDQFLDO
SRVLWLRQ DQG ILQDQFLDO VWDQGLQJ WKH OLPLWDWLRQ XQGHU WKLV SDUDJUDSK PD\ EH
LQFUHDVHGXSWRRIWKH%DQN¶VXQLPSDLUHGVXEVFULEHGFDSLWDOUHVHUYHV
DQGUHWDLQHGHDUQLQJVLQFOXGHGLQLWVRUGLQDU\UHVRXUFHV

 7KH DPRXQW RI WKH %DQN¶V GLVEXUVHG HTXLW\ LQYHVWPHQWV VKDOO QRW DW DQ\
WLPH H[FHHG DQ DPRXQW FRUUHVSRQGLQJ WR LWV WRWDO XQLPSDLUHG SDLGLQ
VXEVFULEHGFDSLWDODQGJHQHUDOUHVHUYHV
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Article 13 Operating Principles 

7KH RSHUDWLRQV RI WKH %DQN VKDOO EH FRQGXFWHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH
SULQFLSOHVVHWRXWEHORZ

7KH%DQNVKDOOEHJXLGHGE\VRXQGEDQNLQJSULQFLSOHVLQLWVRSHUDWLRQV

 7KH RSHUDWLRQV RI WKH %DQN VKDOO SURYLGH SULQFLSDOO\ IRU WKH ILQDQFLQJ RI
VSHFLILF SURMHFWV RU VSHFLILF LQYHVWPHQW SURJUDPV IRU HTXLW\ LQYHVWPHQW DQG
IRUWHFKQLFDODVVLVWDQFHLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH

7KH%DQNVKDOOQRWILQDQFHDQ\ XQGHUWDNLQJLQWKHWHUULWRU\RIDPHPEHULI
WKDWPHPEHUREMHFWVWRVXFKILQDQFLQJ

7KH%DQNVKDOOHQVXUHWKDWHDFKRILWVRSHUDWLRQVFRPSOLHVZLWKWKH%DQN¶V
RSHUDWLRQDO DQG ILQDQFLDO SROLFLHV LQFOXGLQJ ZLWKRXW OLPLWDWLRQ SROLFLHV
DGGUHVVLQJHQYLURQPHQWDODQGVRFLDOLPSDFWV

,QFRQVLGHULQJDQDSSOLFDWLRQIRUILQDQFLQJWKH%DQNVKDOOSD\GXHUHJDUGWR
WKHDELOLW\RIWKHUHFLSLHQWWRREWDLQILQDQFLQJRUIDFLOLWLHVHOVHZKHUHRQWHUPV
DQG FRQGLWLRQV WKDW WKH %DQN FRQVLGHUV UHDVRQDEOH IRU WKH UHFLSLHQW WDNLQJ
LQWRDFFRXQWDOOSHUWLQHQWIDFWRUV

,QSURYLGLQJRUJXDUDQWHHLQJILQDQFLQJWKH%DQNVKDOOSD\GXHUHJDUGWRWKH
SURVSHFWVWKDWWKHUHFLSLHQWDQGJXDUDQWRULIDQ\ZLOOEHLQDSRVLWLRQWRPHHW
WKHLUREOLJDWLRQVXQGHUWKHILQDQFLQJFRQWUDFW

,QSURYLGLQJRUJXDUDQWHHLQJILQDQFLQJWKHILQDQFLDOWHUPVVXFKDVUDWHRI
LQWHUHVW DQG RWKHU FKDUJHV DQG WKH VFKHGXOH IRU UHSD\PHQW RI SULQFLSDO VKDOO
EH VXFK DV DUH LQ WKH RSLQLRQ RI WKH %DQN DSSURSULDWH IRU WKH ILQDQFLQJ
FRQFHUQHGDQGWKHULVNWRWKH%DQN
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 7KH %DQN VKDOO SODFH QR UHVWULFWLRQ XSRQ WKH SURFXUHPHQW RI JRRGV DQG
VHUYLFHV IURP DQ\ FRXQWU\ IURP WKH SURFHHGV RI DQ\ ILQDQFLQJ XQGHUWDNHQ LQ
WKHRUGLQDU\RUVSHFLDORSHUDWLRQVRIWKH%DQN

7KH%DQNVKDOOWDNHWKHQHFHVVDU\PHDVXUHVWRHQVXUHWKDWWKHSURFHHGV
RIDQ\ILQDQFLQJSURYLGHGJXDUDQWHHGRUSDUWLFLSDWHGLQE\WKH%DQNDUHXVHG
RQO\ IRU WKH SXUSRVHV IRU ZKLFK WKH ILQDQFLQJ ZDV JUDQWHG DQG ZLWK GXH
DWWHQWLRQWRFRQVLGHUDWLRQVRIHFRQRP\DQGHIILFLHQF\

 7KH %DQN VKDOO SD\ GXH UHJDUG WR WKH GHVLUDELOLW\ RI DYRLGLQJ D
GLVSURSRUWLRQDWH DPRXQW RI LWV UHVRXUFHV EHLQJ XVHG IRU WKH EHQHILW RI DQ\
PHPEHU

 7KH %DQN VKDOO VHHN WR PDLQWDLQ UHDVRQDEOH GLYHUVLILFDWLRQ LQ LWV
LQYHVWPHQWV LQ HTXLW\ FDSLWDO ,Q LWV HTXLW\ LQYHVWPHQWV WKH %DQN VKDOO QRW
DVVXPHUHVSRQVLELOLW\IRUPDQDJLQJDQ\HQWLW\RUHQWHUSULVHLQZKLFKLWKDVDQ
LQYHVWPHQWDQGVKDOOQRWVHHNDFRQWUROOLQJLQWHUHVWLQWKHHQWLW\RUHQWHUSULVH
FRQFHUQHGH[FHSWZKHUHQHFHVVDU\WRVDIHJXDUGWKHLQYHVWPHQWRIWKH%DQN

Article 14 Terms and Conditions for Financing

 ,Q WKH FDVH RI ORDQV PDGH RU SDUWLFLSDWHG LQ RU ORDQV JXDUDQWHHG E\ WKH
%DQN WKH FRQWUDFW VKDOO HVWDEOLVK LQ FRQIRUPLW\ ZLWK WKH RSHUDWLQJ SULQFLSOHV
VHW IRUWK LQ $UWLFOH  DQG VXEMHFW WR WKH RWKHU SURYLVLRQV RI WKLV $JUHHPHQW
WKH WHUPV DQG FRQGLWLRQV IRUWKH ORDQ RUWKHJXDUDQWHH FRQFHUQHG ,Q VHWWLQJ
VXFKWHUPVDQGFRQGLWLRQVWKH%DQNVKDOOWDNHIXOO\LQWRDFFRXQWWKHQHHGWR
VDIHJXDUGLWVLQFRPHDQGILQDQFLDOSRVLWLRQ

:KHUHWKHUHFLSLHQWRIORDQVRUJXDUDQWHHVRIORDQVLVQRWLWVHOIDPHPEHU
WKH%DQNPD\ZKHQLWGHHPVLWDGYLVDEOHUHTXLUHWKDWWKHPHPEHULQZKRVH
WHUULWRU\WKHSURMHFWFRQFHUQHGLVWREHFDUULHGRXWRUDSXEOLFDJHQF\RUDQ\
LQVWUXPHQWDOLW\ RI WKDW PHPEHU DFFHSWDEOH WR WKH %DQN JXDUDQWHH WKH
UHSD\PHQWRIWKHSULQFLSDODQGWKHSD\PHQWRILQWHUHVWDQGRWKHUFKDUJHVRQ
WKHORDQLQDFFRUGDQFHZLWKWKHWHUPVWKHUHRI

1683

1684

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος A’ 65/24.04.2019

7KHDPRXQWRIDQ\HTXLW\LQYHVWPHQWVKDOOQRWH[FHHGVXFKSHUFHQWDJHRI
WKH HTXLW\ FDSLWDO RI WKH HQWLW\ RU HQWHUSULVH FRQFHUQHG DV SHUPLWWHG XQGHU
SROLFLHVDSSURYHGE\WKH%RDUGRI'LUHFWRUV

 7KH %DQN PD\ SURYLGH ILQDQFLQJ LQ LWV RSHUDWLRQV LQ WKH FXUUHQF\ RI WKH
FRXQWU\FRQFHUQHGLQDFFRUGDQFHZLWKSROLFLHVWKDWPLQLPL]HFXUUHQF\ULVN

Article 15 Technical Assistance

 7KH %DQN PD\ SURYLGH WHFKQLFDO DGYLFH DQG DVVLVWDQFH DQG RWKHU VLPLODU
IRUPVRIDVVLVWDQFHZKLFKVHUYHLWVSXUSRVHDQGFRPHZLWKLQLWVIXQFWLRQV

 :KHUH H[SHQGLWXUHV LQFXUUHG LQ IXUQLVKLQJ VXFK VHUYLFHV DUH QRW
UHLPEXUVDEOH WKH %DQN VKDOO FKDUJH VXFK H[SHQGLWXUHV WR WKH LQFRPH RI WKH
%DQN


CHAPTER IV

FINANCES OF THE BANK

Article 16 General Powers

,Q DGGLWLRQ WR WKH SRZHUV VSHFLILHG HOVHZKHUH LQ WKLV $JUHHPHQW WKH %DQN
VKDOOKDYHWKHSRZHUVVHWRXWEHORZ

7KH%DQNPD\UDLVHIXQGVWKURXJKERUURZLQJRURWKHUPHDQVLQPHPEHU
FRXQWULHVRUHOVHZKHUHLQDFFRUGDQFHZLWKWKHUHOHYDQWOHJDOSURYLVLRQV
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7KH%DQNPD\EX\DQGVHOOVHFXULWLHVWKH%DQNKDVLVVXHGRUJXDUDQWHHG
RULQZKLFKLWKDVLQYHVWHG

 7KH %DQN PD\ JXDUDQWHH VHFXULWLHV LQ ZKLFK LW KDV LQYHVWHG LQ RUGHU WR
IDFLOLWDWHWKHLUVDOH

 7KH %DQN PD\ XQGHUZULWH RU SDUWLFLSDWH LQ WKH XQGHUZULWLQJ RI VHFXULWLHV
LVVXHGE\DQ\HQWLW\RUHQWHUSULVHIRUSXUSRVHVFRQVLVWHQWZLWKWKHSXUSRVHRI
WKH%DQN

7KH%DQNPD\LQYHVWRUGHSRVLWIXQGVQRWQHHGHGLQLWVRSHUDWLRQV

 7KH %DQN VKDOO HQVXUH WKDW HYHU\ VHFXULW\ LVVXHG RU JXDUDQWHHG E\ WKH
%DQNVKDOOEHDURQLWVIDFHDFRQVSLFXRXVVWDWHPHQWWRWKHHIIHFWWKDWLWLVQRW
DQ REOLJDWLRQ RI DQ\ *RYHUQPHQW XQOHVV LW LV LQ IDFW WKH REOLJDWLRQ RI D
SDUWLFXODU*RYHUQPHQWLQZKLFKFDVHLWVKDOOVRVWDWH

7KH%DQNPD\HVWDEOLVKDQGDGPLQLVWHUIXQGVKHOGLQWUXVWIRURWKHUSDUWLHV
SURYLGHGVXFKWUXVWIXQGVDUHGHVLJQHGWRVHUYHWKHSXUSRVHDQGFRPHZLWKLQ
WKHIXQFWLRQVRIWKH%DQNXQGHUDWUXVWIXQGIUDPHZRUNZKLFKVKDOOKDYHEHHQ
DSSURYHGE\WKH%RDUGRI*RYHUQRUV

7KH%DQNPD\HVWDEOLVKVXEVLGLDU\HQWLWLHVZKLFKDUHGHVLJQHGWRVHUYHWKH
SXUSRVHDQGFRPHZLWKLQWKHIXQFWLRQVRIWKH%DQNRQO\ZLWKWKHDSSURYDORI
WKH%RDUGRI*RYHUQRUVE\D6SHFLDO0DMRULW\YRWHDVSURYLGHGLQ$UWLFOH

 7KH %DQN PD\ H[HUFLVH VXFK RWKHU SRZHUV DQG HVWDEOLVK VXFK UXOHV DQG
UHJXODWLRQVDVPD\EHQHFHVVDU\RUDSSURSULDWHLQIXUWKHUDQFHRILWVSXUSRVH
DQGIXQFWLRQVFRQVLVWHQWZLWKWKHSURYLVLRQVRIWKLV$JUHHPHQW



1685

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1686

Τεύχος A’ 65/24.04.2019

Article 17 Special Funds

 7KH %DQN PD\ DFFHSW 6SHFLDO )XQGV ZKLFK DUH GHVLJQHG WR VHUYH WKH
SXUSRVHDQGFRPHZLWKLQWKHIXQFWLRQVRIWKH%DQNVXFK6SHFLDO)XQGVVKDOO
EH UHVRXUFHV RI WKH %DQN 7KH IXOO FRVW RI DGPLQLVWHULQJ DQ\ 6SHFLDO )XQG
VKDOOEHFKDUJHGWRWKDW6SHFLDO)XQG

6SHFLDO)XQGVDFFHSWHGE\WKH%DQNPD\EHXVHGRQWHUPVDQGFRQGLWLRQV
FRQVLVWHQWZLWKWKHSXUSRVHDQGIXQFWLRQVRIWKH%DQNDQGZLWKWKHDJUHHPHQW
UHODWLQJWRVXFK)XQGV

 7KH %DQN VKDOO DGRSW VXFK VSHFLDO UXOHV DQG UHJXODWLRQV DV PD\ EH
UHTXLUHGIRUWKHHVWDEOLVKPHQWDGPLQLVWUDWLRQDQGXVHRIHDFK6SHFLDO)XQG
6XFK UXOHV DQG UHJXODWLRQV VKDOO EH FRQVLVWHQW ZLWK WKH SURYLVLRQV RI WKLV
$JUHHPHQWH[FHSWIRUWKRVHSURYLVLRQVH[SUHVVO\DSSOLFDEOHRQO\WRRUGLQDU\
RSHUDWLRQVRIWKH%DQN

 7KH WHUP 6SHFLDO )XQGV UHVRXUFHV VKDOO UHIHU WR WKH UHVRXUFHV RI DQ\
6SHFLDO)XQGDQGVKDOOLQFOXGH

L IXQGVDFFHSWHGE\WKH%DQNIRULQFOXVLRQLQDQ\6SHFLDO)XQG

LL IXQGVUHFHLYHGLQUHVSHFWRIORDQVRUJXDUDQWHHVDQGWKHSURFHHGVRIDQ\
HTXLW\ LQYHVWPHQWV ILQDQFHG IURP WKH UHVRXUFHV RI DQ\ 6SHFLDO )XQG ZKLFK
XQGHUWKHUXOHVDQGUHJXODWLRQVRIWKH%DQNJRYHUQLQJWKDW6SHFLDO)XQGDUH
UHFHLYHGE\VXFK6SHFLDO)XQG

LLL LQFRPHGHULYHGIURPLQYHVWPHQWRI6SHFLDO)XQGVUHVRXUFHVDQG
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LY DQ\RWKHUUHVRXUFHVSODFHGDWWKHGLVSRVDORIDQ\6SHFLDO)XQG

Article 18 Allocation and Distribution of Net Income

7KH%RDUGRI*RYHUQRUVVKDOOGHWHUPLQHDWOHDVWDQQXDOO\ZKDWSDUWRIWKH
QHWLQFRPHRIWKH%DQNVKDOOEHDOORFDWHGDIWHUPDNLQJSURYLVLRQIRUUHVHUYHV
WR UHWDLQHG HDUQLQJV RU RWKHU SXUSRVHV DQG ZKDW SDUW LI DQ\ VKDOO EH
GLVWULEXWHGWRWKHPHPEHUV$Q\VXFKGHFLVLRQRQWKHDOORFDWLRQRIWKH%DQN¶V
QHW LQFRPH WR RWKHU SXUSRVHV VKDOO EH WDNHQ E\ D 6XSHU 0DMRULW\ YRWH DV
SURYLGHGLQ$UWLFOH

 7KH GLVWULEXWLRQ UHIHUUHG WR LQ WKH SUHFHGLQJ SDUDJUDSK VKDOO EH PDGH LQ
SURSRUWLRQWRWKHQXPEHURIVKDUHVKHOGE\HDFKPHPEHUDQGSD\PHQWVVKDOO
EH PDGH LQ VXFK PDQQHU DQG LQ VXFK FXUUHQF\ DV WKH %RDUG RI *RYHUQRUV
VKDOOGHWHUPLQH

Article 19 Currencies

 0HPEHUV VKDOO QRW LPSRVH DQ\ UHVWULFWLRQV RQ FXUUHQFLHV LQFOXGLQJ WKH
UHFHLSWKROGLQJXVHRUWUDQVIHUE\WKH%DQNRUE\DQ\UHFLSLHQWIURPWKH%DQN
IRUSD\PHQWVLQDQ\FRXQWU\

 :KHQHYHU LW VKDOO EHFRPH QHFHVVDU\ XQGHU WKLV $JUHHPHQW WR YDOXH DQ\
FXUUHQF\LQWHUPVRIDQRWKHURUGHWHUPLQHZKHWKHUDQ\FXUUHQF\LVFRQYHUWLEOH
VXFKYDOXDWLRQRUGHWHUPLQDWLRQVKDOOEHPDGHE\WKH%DQN

Article 20 Methods of Meeting Liabilities of the Bank

 ,Q WKH %DQN¶V RUGLQDU\ RSHUDWLRQV LQ FDVHV RI DUUHDUV RU GHIDXOW RQ ORDQV
PDGHSDUWLFLSDWHGLQRUJXDUDQWHHGE\WKH%DQNDQGLQFDVHVRIORVVHVRQ
HTXLW\ LQYHVWPHQW RU RWKHU W\SHV RI ILQDQFLQJ XQGHU VXESDUDJUDSK  YL  RI
$UWLFOHWKH%DQNVKDOOWDNHVXFKDFWLRQDVLWGHHPVDSSURSULDWH7KH%DQN
VKDOOPDLQWDLQDSSURSULDWHSURYLVLRQVDJDLQVWSRVVLEOHORVVHV
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/RVVHVDULVLQJLQWKH%DQN¶VRUGLQDU\RSHUDWLRQVVKDOOEHFKDUJHG

L ILUVWWRWKHSURYLVLRQVUHIHUUHGWRLQSDUDJUDSKDERYH

LL VHFRQGWRQHWLQFRPH

LLL WKLUGDJDLQVWUHVHUYHVDQGUHWDLQHGHDUQLQJV

LY IRXUWKDJDLQVWXQLPSDLUHGSDLGLQFDSLWDODQG

Y  ODVW DJDLQVW DQ DSSURSULDWH DPRXQW RI WKH XQFDOOHG VXEVFULEHG FDOODEOH
FDSLWDOZKLFKVKDOOEHFDOOHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHSURYLVLRQVRISDUDJUDSK
RI$UWLFOH


CHAPTER V

GOVERNANCE

Article 21 Structure

7KH%DQNVKDOOKDYHD%RDUGRI*RYHUQRUVD%RDUGRI'LUHFWRUVD3UHVLGHQW
RQH RU PRUH 9LFH3UHVLGHQWV DQG VXFK RWKHU RIILFHUV DQG VWDII DV PD\ EH
FRQVLGHUHGQHFHVVDU\
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Article 22 Board of Governors: Composition

 (DFK PHPEHU VKDOO EH UHSUHVHQWHG RQ WKH %RDUG RI *RYHUQRUV DQG VKDOO
DSSRLQW RQH *RYHUQRU DQG RQH $OWHUQDWH *RYHUQRU (DFK *RYHUQRU DQG
$OWHUQDWH*RYHUQRUVKDOOVHUYHDWWKHSOHDVXUHRIWKHDSSRLQWLQJPHPEHU1R
$OWHUQDWH*RYHUQRUPD\YRWHH[FHSWLQWKHDEVHQFHRIKLVSULQFLSDO

$WHDFKRILWVDQQXDOPHHWLQJVWKH%RDUGVKDOOHOHFWRQHRIWKH*RYHUQRUV
DV&KDLUPDQZKRVKDOOKROGRIILFHXQWLOWKHHOHFWLRQRIWKHQH[W&KDLUPDQ

 *RYHUQRUV DQG $OWHUQDWH *RYHUQRUV VKDOO VHUYH DV VXFK ZLWKRXW
UHPXQHUDWLRQ IURP WKH %DQN EXW WKH %DQN PD\ SD\ WKHP UHDVRQDEOH
H[SHQVHVLQFXUUHGLQDWWHQGLQJPHHWLQJV

Article 23 Board of Governors: Powers

$OOWKHSRZHUVRIWKH%DQNVKDOOEHYHVWHGLQWKH%RDUGRI*RYHUQRUV

7KH%RDUGRI*RYHUQRUVPD\GHOHJDWHWRWKH%RDUGRI'LUHFWRUVDQ\RUDOO
LWVSRZHUVH[FHSWWKHSRZHUWR

L DGPLWQHZPHPEHUVDQGGHWHUPLQHWKHFRQGLWLRQVRIWKHLUDGPLVVLRQ

LL LQFUHDVHRUGHFUHDVHWKHDXWKRUL]HGFDSLWDOVWRFNRIWKH%DQN

LLL VXVSHQGDPHPEHU

LY  GHFLGH DSSHDOV IURP LQWHUSUHWDWLRQV RU DSSOLFDWLRQV RI WKLV $JUHHPHQW
JLYHQE\WKH%RDUGRI'LUHFWRUV
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Y HOHFWWKH'LUHFWRUVRIWKH%DQNDQGGHWHUPLQHWKHH[SHQVHVWREHSDLGIRU
'LUHFWRUV DQG $OWHUQDWH 'LUHFWRUV DQG UHPXQHUDWLRQ LI DQ\ SXUVXDQW WR
SDUDJUDSKRI$UWLFOH

YL HOHFWWKH3UHVLGHQWVXVSHQGRUUHPRYHKLPIURPRIILFHDQGGHWHUPLQHKLV
UHPXQHUDWLRQDQGRWKHUFRQGLWLRQVRIVHUYLFH

YLL  DSSURYH DIWHU UHYLHZLQJ WKH DXGLWRUV¶ UHSRUW WKH JHQHUDO EDODQFH VKHHW
DQGWKHVWDWHPHQWRISURILWDQGORVVRIWKH%DQN

YLLL  GHWHUPLQH WKH UHVHUYHV DQG WKH DOORFDWLRQ DQG GLVWULEXWLRQ RI WKH QHW
SURILWVRIWKH%DQN

L[ DPHQGWKLV$JUHHPHQW

[ GHFLGHWRWHUPLQDWHWKHRSHUDWLRQVRIWKH%DQNDQGWRGLVWULEXWHLWVDVVHWV
DQG

[L  H[HUFLVH VXFK RWKHU SRZHUV DV DUH H[SUHVVO\ DVVLJQHG WR WKH %RDUG RI
*RYHUQRUVLQWKLV$JUHHPHQW

 7KH %RDUG RI *RYHUQRUV VKDOO UHWDLQ IXOO SRZHU WR H[HUFLVH DXWKRULW\ RYHU
DQ\ PDWWHU GHOHJDWHG WR WKH %RDUG RI 'LUHFWRUV XQGHU SDUDJUDSK  RI WKLV
$UWLFOH

Article 24 Board of Governors: Procedure

 7KH %RDUG RI *RYHUQRUV VKDOO KROG DQ DQQXDO PHHWLQJ DQG VXFK RWKHU
PHHWLQJVDVPD\EHSURYLGHGIRUE\WKH%RDUGRI*RYHUQRUVRUFDOOHGE\WKH
%RDUGRI'LUHFWRUV0HHWLQJVRIWKH%RDUGRI*RYHUQRUVVKDOOEHFDOOHGE\WKH
%RDUGRI'LUHFWRUVZKHQHYHUUHTXHVWHGE\ILYH  PHPEHUVRIWKH%DQN
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 $ PDMRULW\ RI WKH *RYHUQRUV VKDOO FRQVWLWXWH D TXRUXP IRU DQ\ PHHWLQJ RI
WKH%RDUGRI*RYHUQRUVSURYLGHGVXFKPDMRULW\UHSUHVHQWVQRWOHVVWKDQWZR
WKLUGVRIWKHWRWDOYRWLQJSRZHURIWKHPHPEHUV

7KH%RDUGRI*RYHUQRUVVKDOOE\UHJXODWLRQHVWDEOLVKSURFHGXUHVZKHUHE\
WKH %RDUG RI 'LUHFWRUV PD\ REWDLQ D YRWH RI WKH *RYHUQRUV RQ D VSHFLILF
TXHVWLRQZLWKRXWDPHHWLQJDQGSURYLGHIRUHOHFWURQLFPHHWLQJVRIWKH%RDUGRI
*RYHUQRUVLQVSHFLDOFLUFXPVWDQFHV

 7KH %RDUG RI *RYHUQRUV DQG WKH %RDUG RI 'LUHFWRUV WR WKH H[WHQW
DXWKRUL]HGPD\HVWDEOLVKVXFKVXEVLGLDU\HQWLWLHVDQGDGRSWVXFKUXOHVDQG
UHJXODWLRQV DV PD\ EH QHFHVVDU\ RU DSSURSULDWH WR FRQGXFW WKH EXVLQHVV RI
WKH%DQN

Article 25 Board of Directors: Composition

 7KH %RDUG RI 'LUHFWRUV VKDOO EH FRPSRVHG RI WZHOYH   PHPEHUV ZKR
VKDOOQRWEHPHPEHUVRIWKH%RDUGRI*RYHUQRUVDQGRIZKRP

L QLQH  VKDOOEHHOHFWHGE\WKH*RYHUQRUVUHSUHVHQWLQJUHJLRQDOPHPEHUV
DQG

LL  WKUHH   VKDOO EH HOHFWHG E\ WKH *RYHUQRUV UHSUHVHQWLQJ QRQUHJLRQDO
PHPEHUV

'LUHFWRUV VKDOO EH SHUVRQV RI KLJK FRPSHWHQFH LQ HFRQRPLF DQG ILQDQFLDO
PDWWHUV DQG VKDOO EH HOHFWHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK 6FKHGXOH % 'LUHFWRUV VKDOO
UHSUHVHQWPHPEHUVZKRVH*RYHUQRUVKDYHHOHFWHGWKHPDVZHOODVPHPEHUV
ZKRVH*RYHUQRUVDVVLJQWKHLUYRWHVWRWKHP

 7KH %RDUG RI *RYHUQRUV VKDOO IURP WLPH WR WLPH UHYLHZ WKH VL]H DQG
FRPSRVLWLRQRIWKH%RDUGRI'LUHFWRUVDQGPD\LQFUHDVHRUGHFUHDVHWKHVL]H
RUUHYLVHWKHFRPSRVLWLRQDVDSSURSULDWHE\D6XSHU0DMRULW\YRWHDVSURYLGHG
LQ$UWLFOH
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 (DFK 'LUHFWRUVKDOO DSSRLQW DQ $OWHUQDWH'LUHFWRUZLWK IXOOSRZHUWR DFWIRU
KLP ZKHQ KH LV QRW SUHVHQW 7KH %RDUG RI *RYHUQRUV VKDOO DGRSW UXOHV
HQDEOLQJ D 'LUHFWRUHOHFWHG E\ PRUHWKDQ DVSHFLILHGQXPEHURIPHPEHUVWR
DSSRLQWDQDGGLWLRQDO$OWHUQDWH'LUHFWRU

 'LUHFWRUV DQG $OWHUQDWH 'LUHFWRUV VKDOO EH QDWLRQDOV RI PHPEHU FRXQWULHV
1RWZRRUPRUH'LUHFWRUVPD\EHRIWKHVDPHQDWLRQDOLW\QRUPD\DQ\WZRRU
PRUH $OWHUQDWH 'LUHFWRUV EH RI WKH VDPH QDWLRQDOLW\ $OWHUQDWH 'LUHFWRUV PD\
SDUWLFLSDWH LQ PHHWLQJV RI WKH %RDUG EXW PD\ YRWH RQO\ ZKHQ WKH $OWHUQDWH
'LUHFWRULVDFWLQJLQSODFHRIWKH'LUHFWRU

'LUHFWRUVVKDOOKROGRIILFHIRUDWHUPRIWZR  \HDUVDQGPD\EHUHHOHFWHG

D  'LUHFWRUV VKDOO FRQWLQXH LQ RIILFH XQWLO WKHLU VXFFHVVRUV VKDOO KDYH EHHQ
FKRVHQDQGDVVXPHGRIILFH

E  ,I WKH RIILFH RI D 'LUHFWRU EHFRPHV YDFDQW PRUH WKDQ RQH KXQGUHG DQG
HLJKW\  GD\VEHIRUHWKHHQGRIKLVWHUPDVXFFHVVRUVKDOOEHFKRVHQLQ
DFFRUGDQFHZLWK6FKHGXOH%IRUWKHUHPDLQGHURIWKHWHUPE\WKH*RYHUQRUV
ZKR HOHFWHG WKH IRUPHU 'LUHFWRU $ PDMRULW\ RI WKH YRWHV FDVW E\ VXFK
*RYHUQRUVVKDOOEHUHTXLUHGIRUVXFKHOHFWLRQ7KH*RYHUQRUVZKRHOHFWHGD
'LUHFWRUPD\VLPLODUO\FKRRVHDVXFFHVVRULIWKHRIILFHRID'LUHFWRUEHFRPHV
YDFDQWRQHKXQGUHGDQGHLJKW\  GD\VRUOHVVEHIRUHWKHHQGRIKLVWHUP

F :KLOHWKHRIILFHRID'LUHFWRUUHPDLQVYDFDQWDQ$OWHUQDWH'LUHFWRURIWKH
IRUPHU 'LUHFWRU VKDOO H[HUFLVH WKH SRZHUV RI WKH ODWWHU H[FHSW WKDW RI
DSSRLQWLQJDQ$OWHUQDWH'LUHFWRU

'LUHFWRUVDQG$OWHUQDWH'LUHFWRUVVKDOOVHUYHZLWKRXWUHPXQHUDWLRQIURPWKH
%DQN XQOHVV WKH %RDUG RI *RYHUQRUV VKDOO GHFLGH RWKHUZLVH EXW WKH %DQN
PD\SD\WKHPUHDVRQDEOHH[SHQVHVLQFXUUHGLQDWWHQGLQJPHHWLQJV
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Article 26 Board of Directors: Powers

7KH %RDUG RI 'LUHFWRUV VKDOO EH UHVSRQVLEOH IRU WKH GLUHFWLRQ RI WKH JHQHUDO
RSHUDWLRQVRIWKH%DQNDQGIRUWKLVSXUSRVHVKDOOLQDGGLWLRQWRWKHSRZHUV
DVVLJQHGWRLWH[SUHVVO\E\WKLV$JUHHPHQWH[HUFLVHDOOWKHSRZHUVGHOHJDWHG
WRLWE\WKH%RDUGRI*RYHUQRUVDQGLQSDUWLFXODU

L SUHSDUHWKHZRUNRIWKH%RDUGRI*RYHUQRUV

LL HVWDEOLVKWKHSROLFLHVRIWKH%DQNDQGE\DPDMRULW\UHSUHVHQWLQJQRWOHVV
WKDQWKUHHIRXUWKVRIWKHWRWDOYRWLQJSRZHURIWKHPHPEHUVWDNHGHFLVLRQVRQ
PDMRU RSHUDWLRQDODQG ILQDQFLDO SROLFLHV DQGRQ GHOHJDWLRQ RIDXWKRULW\ WR WKH
3UHVLGHQWXQGHU%DQNSROLFLHV

 LLL  WDNH GHFLVLRQV FRQFHUQLQJ RSHUDWLRQV RI WKH %DQN XQGHU SDUDJUDSK  RI
$UWLFOH  DQG E\ D PDMRULW\ UHSUHVHQWLQJ QRW OHVV WKDQ WKUHHIRXUWKV RI WKH
WRWDOYRWLQJSRZHURIWKHPHPEHUVGHFLGHRQWKHGHOHJDWLRQRIVXFKDXWKRULW\
WRWKH3UHVLGHQW

LY  VXSHUYLVH WKH PDQDJHPHQW DQG WKH RSHUDWLRQ RI WKH %DQN RQ D UHJXODU
EDVLV DQG HVWDEOLVK DQ RYHUVLJKW PHFKDQLVP IRU WKDW SXUSRVH LQ OLQH ZLWK
SULQFLSOHVRIWUDQVSDUHQF\RSHQQHVVLQGHSHQGHQFHDQGDFFRXQWDELOLW\

Y DSSURYHWKHVWUDWHJ\DQQXDOSODQDQGEXGJHWRIWKH%DQN

YL DSSRLQWVXFKFRPPLWWHHVDVGHHPHGDGYLVDEOHDQG

YLL  VXEPLW WKH DXGLWHG DFFRXQWV IRU HDFK ILQDQFLDO \HDU IRU DSSURYDO RI WKH
%RDUGRI*RYHUQRUV
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Article 27 Board of Directors: Procedure

7KH%RDUGRI'LUHFWRUVVKDOOPHHWDVRIWHQDVWKHEXVLQHVVRIWKH%DQNPD\
UHTXLUHSHULRGLFDOO\WKURXJKRXWWKH\HDU7KH%RDUGRI'LUHFWRUVVKDOOIXQFWLRQ
RQ D QRQUHVLGHQW EDVLV H[FHSW DV RWKHUZLVH GHFLGHG E\ WKH %RDUG RI
*RYHUQRUVE\D6XSHU0DMRULW\ YRWHDVSURYLGHGLQ$UWLFOH0HHWLQJVPD\
EHFDOOHGE\WKH&KDLUPDQRUZKHQHYHUUHTXHVWHGE\WKUHH  'LUHFWRUV

$PDMRULW\RIWKH'LUHFWRUVVKDOOFRQVWLWXWHDTXRUXPIRUDQ\PHHWLQJRIWKH
%RDUGRI'LUHFWRUVSURYLGHGVXFKPDMRULW\UHSUHVHQWVQRWOHVVWKDQWZRWKLUGV
RIWKHWRWDOYRWLQJSRZHURIWKHPHPEHUV

7KH%RDUGRI*RYHUQRUVVKDOODGRSWUHJXODWLRQVXQGHUZKLFKLIWKHUHLVQR
'LUHFWRU RI LWV QDWLRQDOLW\ D PHPEHU PD\ VHQG D UHSUHVHQWDWLYH WR DWWHQG
ZLWKRXW ULJKW WR YRWH DQ\ PHHWLQJ RI WKH %RDUG RI 'LUHFWRUV ZKHQ D PDWWHU
SDUWLFXODUO\DIIHFWLQJWKDWPHPEHULVXQGHUFRQVLGHUDWLRQ

7KH%RDUGRI'LUHFWRUVVKDOOHVWDEOLVKSURFHGXUHVZKHUHE\WKH%RDUGFDQ
KROGDQHOHFWURQLFPHHWLQJRUYRWHRQDPDWWHUZLWKRXWKROGLQJDPHHWLQJ

Article 28 Voting

7KHWRWDOYRWLQJSRZHURIHDFKPHPEHUVKDOOFRQVLVWRIWKHVXPRILWVEDVLF
YRWHV VKDUH YRWHV DQG LQ WKH FDVH RI D )RXQGLQJ 0HPEHU LWV )RXQGLQJ
0HPEHUYRWHV

L 7KHEDVLFYRWHVRIHDFKPHPEHUVKDOOEHWKHQXPEHURIYRWHVWKDWUHVXOWV
IURPWKHHTXDOGLVWULEXWLRQDPRQJDOOWKHPHPEHUVRIWZHOYH  SHUFHQWRI
WKH DJJUHJDWH VXP RI WKH EDVLF YRWHV VKDUH YRWHV DQG )RXQGLQJ 0HPEHU
YRWHVRIDOOWKHPHPEHUV

LL  7KH QXPEHU RI WKH VKDUH YRWHV RI HDFK PHPEHU VKDOO EH HTXDO WR WKH
QXPEHURIVKDUHVRIWKHFDSLWDOVWRFNRIWKH%DQNKHOGE\WKDWPHPEHU
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LLL  (DFK )RXQGLQJ 0HPEHU VKDOO EH DOORFDWHG VL[ KXQGUHG   )RXQGLQJ
0HPEHUYRWHV,QWKHHYHQWDPHPEHUIDLOVWRSD\DQ\SDUWRIWKHDPRXQWGXH
LQ UHVSHFW RI LWV REOLJDWLRQV LQ UHODWLRQ WR SDLGLQ VKDUHV XQGHU $UWLFOH  WKH
QXPEHURIVKDUHYRWHVWREHH[HUFLVHGE\WKHPHPEHUVKDOODVORQJDVVXFK
IDLOXUH FRQWLQXHV EH UHGXFHG SURSRUWLRQDWHO\ E\ WKH SHUFHQWDJH ZKLFK WKH
DPRXQW GXH DQG XQSDLG UHSUHVHQWV RI WKH WRWDO SDU YDOXH RI SDLGLQ VKDUHV
VXEVFULEHGWRE\WKDWPHPEHU

,QYRWLQJLQWKH%RDUGRI*RYHUQRUVHDFK*RYHUQRUVKDOOEHHQWLWOHGWRFDVW
WKHYRWHVRIWKHPHPEHUKHUHSUHVHQWV

L  ([FHSW DV RWKHUZLVH H[SUHVVO\ SURYLGHG LQ WKLV $JUHHPHQW DOO PDWWHUV
EHIRUH WKH %RDUG RI *RYHUQRUV VKDOO EH GHFLGHG E\ D PDMRULW\ RI WKH YRWHV
FDVW

LL  $ 6XSHU 0DMRULW\ YRWH RI WKH %RDUG RI *RYHUQRUV VKDOO UHTXLUH DQ
DIILUPDWLYH YRWH RI WZRWKLUGV RI WKH WRWDO QXPEHU RI *RYHUQRUV UHSUHVHQWLQJ
QRWOHVVWKDQWKUHHIRXUWKVRIWKHWRWDOYRWLQJSRZHURIWKHPHPEHUV

LLL  $ 6SHFLDO 0DMRULW\ YRWH RI WKH %RDUG RI *RYHUQRUV VKDOO UHTXLUH DQ
DIILUPDWLYH YRWH RI D PDMRULW\ RI WKH WRWDO QXPEHU RI *RYHUQRUV UHSUHVHQWLQJ
QRWOHVVWKDQDPDMRULW\RIWKHWRWDOYRWLQJSRZHURIWKHPHPEHUV

,QYRWLQJLQWKH%RDUGRI'LUHFWRUVHDFK'LUHFWRUVKDOOEHHQWLWOHGWRFDVWWKH
QXPEHU RI YRWHV WR ZKLFK WKH *RYHUQRUV ZKR HOHFWHG KLP DUH HQWLWOHG DQG
WKRVHWRZKLFKDQ\*RYHUQRUVZKRKDYHDVVLJQHGWKHLUYRWHVWRKLPSXUVXDQW
WR6FKHGXOH%DUHHQWLWOHG

L $'LUHFWRUHQWLWOHGWRFDVWWKHYRWHVRIPRUHWKDQRQHPHPEHUPD\FDVWWKH
YRWHVIRUWKRVHPHPEHUVVHSDUDWHO\

LL  ([FHSW DV RWKHUZLVH H[SUHVVO\ SURYLGHG LQ WKLV $JUHHPHQW DOO PDWWHUV
EHIRUHWKH%RDUGRI'LUHFWRUVVKDOOEHGHFLGHGE\DPDMRULW\RIWKHYRWHVFDVW
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Article 29 The President

 7KH %RDUG RI *RYHUQRUV WKURXJK DQ RSHQ WUDQVSDUHQW DQG PHULWEDVHG
SURFHVV VKDOO HOHFW D SUHVLGHQW RI WKH %DQN E\ D 6XSHU 0DMRULW\ YRWH DV
SURYLGHG LQ $UWLFOH  +H VKDOO EH D QDWLRQDO RI D UHJLRQDO PHPEHU FRXQWU\
7KH3UHVLGHQWZKLOHKROGLQJRIILFHVKDOOQRWEHD*RYHUQRURUD'LUHFWRURUDQ
$OWHUQDWHIRUHLWKHU

 7KH WHUP RI RIILFH RI WKH 3UHVLGHQW VKDOO EH ILYH   \HDUV +H PD\ EH UH
HOHFWHGRQFH7KH3UHVLGHQWPD\EHVXVSHQGHGRUUHPRYHGIURPRIILFHZKHQ
WKH %RDUG RI *RYHUQRUV VR GHFLGHV E\ D 6XSHU 0DMRULW\ YRWH DV SURYLGHG LQ
$UWLFOH

D  ,I WKH RIILFH RI WKH 3UHVLGHQW IRU DQ\ UHDVRQ EHFRPHV YDFDQW GXULQJ KLV
WHUP WKH %RDUG RI *RYHUQRUV VKDOO DSSRLQW DQ $FWLQJ 3UHVLGHQW IRU D
WHPSRUDU\SHULRGRUHOHFWDQHZ3UHVLGHQWLQDFFRUGDQFHZLWKSDUDJUDSKRI
WKLV$UWLFOH

 7KH 3UHVLGHQW VKDOO EH &KDLUPDQ RI WKH %RDUG RI 'LUHFWRUVEXW VKDOO KDYH
QR YRWH H[FHSW D GHFLGLQJ YRWH LQ FDVH RI DQ HTXDO GLYLVLRQ +H PD\
SDUWLFLSDWHLQPHHWLQJVRIWKH%RDUGRI*RYHUQRUVEXWVKDOOQRWYRWH

 7KH 3UHVLGHQW VKDOO EH WKH OHJDO UHSUHVHQWDWLYH RI WKH %DQN +H VKDOO EH
FKLHI RI WKH VWDII RI WKH %DQN DQG VKDOO FRQGXFW XQGHU WKH GLUHFWLRQ RI WKH
%RDUGRI'LUHFWRUVWKHFXUUHQWEXVLQHVVRIWKH%DQN

Article 30 Officers and Staff of the Bank

2QHRUPRUH9LFH3UHVLGHQWVVKDOOEHDSSRLQWHGE\WKH%RDUGRI'LUHFWRUV
RQWKHUHFRPPHQGDWLRQRIWKH3UHVLGHQWRQWKHEDVLVRIDQRSHQWUDQVSDUHQW
DQG PHULWEDVHG SURFHVV $ 9LFH3UHVLGHQW VKDOO KROG RIILFH IRU VXFK WHUP
H[HUFLVHVXFKDXWKRULW\DQGSHUIRUPVXFKIXQFWLRQVLQWKHDGPLQLVWUDWLRQRIWKH
%DQN DV PD\ EH GHWHUPLQHG E\ WKH %RDUG RI 'LUHFWRUV ,Q WKH DEVHQFH RU
LQFDSDFLW\RIWKH3UHVLGHQWD9LFH3UHVLGHQWVKDOOH[HUFLVHWKHDXWKRULW\DQG
SHUIRUPWKHIXQFWLRQVRIWKH3UHVLGHQW
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 7KH 3UHVLGHQW VKDOO EH UHVSRQVLEOH IRU WKH RUJDQL]DWLRQ DSSRLQWPHQW DQG
GLVPLVVDO RI WKH RIILFHUVDQG VWDII LQ DFFRUGDQFH ZLWK UHJXODWLRQV DGRSWHG E\
WKH %RDUG RI 'LUHFWRUV ZLWK WKH H[FHSWLRQ RI 9LFH3UHVLGHQWV WR WKH H[WHQW
SURYLGHGLQSDUDJUDSKDERYH

 ,Q DSSRLQWLQJ RIILFHUV DQG VWDII DQG UHFRPPHQGLQJ 9LFH3UHVLGHQWV WKH
3UHVLGHQWVKDOOVXEMHFWWRWKHSDUDPRXQWLPSRUWDQFHRIVHFXULQJWKHKLJKHVW
VWDQGDUGV RI HIILFLHQF\ DQG WHFKQLFDO FRPSHWHQFH SD\ GXH UHJDUG WR WKH
UHFUXLWPHQW RI SHUVRQQHO RQ DV ZLGH D UHJLRQDO JHRJUDSKLFDO EDVLV DV
SRVVLEOH

Article 31 The International Character of the Bank

7KH%DQNVKDOOQRWDFFHSW6SHFLDO)XQGVORDQVRUDVVLVWDQFHWKDWPD\LQ
DQ\ZD\SUHMXGLFHOLPLWGHIOHFWRURWKHUZLVHDOWHULWVSXUSRVHRUIXQFWLRQV

7KH%DQNLWV3UHVLGHQWRIILFHUVDQGVWDIIVKDOOQRWLQWHUIHUHLQWKHSROLWLFDO
DIIDLUV RI DQ\ PHPEHU QRU VKDOO WKH\ EH LQIOXHQFHG LQ WKHLU GHFLVLRQV E\ WKH
SROLWLFDO FKDUDFWHU RI WKH PHPEHU FRQFHUQHG 2QO\ HFRQRPLF FRQVLGHUDWLRQV
VKDOO EH UHOHYDQW WR WKHLU GHFLVLRQV 6XFK FRQVLGHUDWLRQV VKDOO EH ZHLJKHG
LPSDUWLDOO\LQRUGHUWRDFKLHYHDQGFDUU\RXWWKHSXUSRVHDQGIXQFWLRQVRIWKH
%DQN

 7KH 3UHVLGHQW RIILFHUV DQG VWDII RI WKH %DQN LQ WKH GLVFKDUJH RI WKHLU
RIILFHV RZH WKHLU GXW\ HQWLUHO\ WR WKH %DQN DQG WR QR RWKHU DXWKRULW\ (DFK
PHPEHURIWKH%DQNVKDOOUHVSHFWWKHLQWHUQDWLRQDOFKDUDFWHURIWKLVGXW\DQG
VKDOOUHIUDLQIURPDOODWWHPSWVWRLQIOXHQFHDQ\RIWKHPLQWKHGLVFKDUJHRIWKHLU
GXWLHV
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CHAPTER VI

GENERAL PROVISIONS

Article 32 Offices of the Bank

 7KH SULQFLSDO RIILFH RI WKH %DQN VKDOO EH ORFDWHG LQ %HLMLQJ 3HRSOH¶V
5HSXEOLFRI&KLQD

7KH%DQNPD\HVWDEOLVKDJHQFLHVRURIILFHVHOVHZKHUH

Article 33 Channel of Communication; Depositories

 (DFK PHPEHU VKDOO GHVLJQDWH DQ DSSURSULDWH RIILFLDO HQWLW\ ZLWK ZKLFK WKH
%DQN PD\ FRPPXQLFDWH LQ FRQQHFWLRQ ZLWK DQ\ PDWWHU DULVLQJ XQGHU WKLV
$JUHHPHQW

(DFKPHPEHUVKDOOGHVLJQDWHLWVFHQWUDOEDQNRUVXFK RWKHULQVWLWXWLRQDV
PD\EHDJUHHGXSRQZLWKWKH%DQNDVDGHSRVLWRU\ZLWKZKLFKWKH%DQNPD\
NHHS LWV KROGLQJV RI FXUUHQF\ RI WKDW PHPEHU DV ZHOO DV RWKHU DVVHWV RI WKH
%DQN

 7KH %DQN PD\ KROG LWV DVVHWV ZLWK VXFK GHSRVLWRULHV DV WKH %RDUG RI
'LUHFWRUVVKDOOGHWHUPLQH

Article 34 Reports and Information

7KHZRUNLQJODQJXDJHRIWKH%DQNVKDOOEH(QJOLVKDQGWKH%DQNVKDOOUHO\
RQWKH(QJOLVKWH[WRIWKLV$JUHHPHQWIRUDOOGHFLVLRQVDQGIRULQWHUSUHWDWLRQV
XQGHU$UWLFOH
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 0HPEHUV VKDOO IXUQLVK WKH %DQN ZLWK VXFK LQIRUPDWLRQ LW PD\ UHDVRQDEO\
UHTXHVWRIWKHPLQRUGHUWRIDFLOLWDWHWKHSHUIRUPDQFHRILWVIXQFWLRQV

 7KH %DQN VKDOO WUDQVPLW WR LWV PHPEHUV DQ DQQXDO UHSRUW FRQWDLQLQJ DQ
DXGLWHG VWDWHPHQW RI LWV DFFRXQWV DQG VKDOO SXEOLVK VXFK UHSRUW ,W VKDOO DOVR
WUDQVPLWTXDUWHUO\WRLWVPHPEHUVDVXPPDU\VWDWHPHQWRILWVILQDQFLDOSRVLWLRQ
DQGDSURILWDQGORVVVWDWHPHQWVKRZLQJWKHUHVXOWVRILWVRSHUDWLRQV

7KH%DQNVKDOOHVWDEOLVKDSROLF\RQWKHGLVFORVXUHRILQIRUPDWLRQLQRUGHUWR
SURPRWHWUDQVSDUHQF\LQLWVRSHUDWLRQV7KH%DQNPD\SXEOLVKVXFKUHSRUWVDV
LWGHHPVGHVLUDEOHLQWKHFDUU\LQJRXWRILWVSXUSRVHDQGIXQFWLRQV

Article 35 Cooperation with Members and International Organizations

7KH%DQNVKDOOZRUNLQFORVHFRRSHUDWLRQZLWKDOOLWVPHPEHUVDQGLQVXFK
PDQQHUDVLWPD\GHHPDSSURSULDWHZLWKLQWKHWHUPVRIWKLV$JUHHPHQWZLWK
RWKHU LQWHUQDWLRQDO ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQV DQG LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV
FRQFHUQHG ZLWK WKH HFRQRPLF GHYHORSPHQW RI WKH UHJLRQ RU WKH %DQN¶V
RSHUDWLRQDODUHDV

 7KH %DQN PD\ HQWHU LQWR DUUDQJHPHQWV ZLWK VXFK RUJDQL]DWLRQV IRU
SXUSRVHV FRQVLVWHQW ZLWK WKLV $JUHHPHQW ZLWK WKH DSSURYDO RI WKH %RDUG RI
'LUHFWRUV

Article 36 References

 5HIHUHQFHV LQ WKLV $JUHHPHQW WR $UWLFOH RU 6FKHGXOH UHIHU WR $UWLFOHV DQG
6FKHGXOHVRIWKLV$JUHHPHQWXQOHVVRWKHUZLVHVSHFLILHG

 5HIHUHQFHV LQ WKLV $JUHHPHQW WR D VSHFLILF JHQGHU VKDOO EH HTXDOO\
DSSOLFDEOHWRDQ\JHQGHU
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CHAPTER VII

WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS

Article 37 Withdrawal of Membership

$Q\PHPEHUPD\ZLWKGUDZIURPWKH%DQNDWDQ\WLPHE\GHOLYHULQJDQRWLFH
LQZULWLQJWRWKH%DQNDWLWVSULQFLSDORIILFH

:LWKGUDZDOE\DPHPEHUVKDOOEHFRPHHIIHFWLYHDQGLWVPHPEHUVKLSVKDOO
FHDVH RQ WKH GDWH VSHFLILHG LQ LWV QRWLFH EXW LQ QR HYHQW OHVV WKDQ VL[  
PRQWKVDIWHUWKHGDWHWKDWQRWLFHKDVEHHQUHFHLYHGE\WKH%DQN+RZHYHUDW
DQ\ WLPH EHIRUH WKH ZLWKGUDZDO EHFRPHV ILQDOO\ HIIHFWLYH WKH PHPEHU PD\
QRWLI\ WKH %DQN LQ ZULWLQJ RI WKH FDQFHOODWLRQ RI LWV QRWLFH RI LQWHQWLRQ WR
ZLWKGUDZ

 $ ZLWKGUDZLQJ PHPEHU VKDOO UHPDLQ OLDEOH IRU DOO GLUHFW DQG FRQWLQJHQW
REOLJDWLRQV WR WKH %DQN WR ZKLFK LW ZDV VXEMHFW DW WKH GDWH RI GHOLYHU\ RI WKH
ZLWKGUDZDO QRWLFH ,I WKH ZLWKGUDZDO EHFRPHV ILQDOO\ HIIHFWLYH WKH PHPEHU
VKDOOQRWLQFXUDQ\OLDELOLW\IRUREOLJDWLRQVUHVXOWLQJIURPRSHUDWLRQVRIWKH%DQN
HIIHFWHG DIWHU WKH GDWH RQ ZKLFK WKH ZLWKGUDZDO QRWLFH ZDV UHFHLYHG E\ WKH
%DQN

Article 38 Suspension of Membership

 ,I D PHPEHU IDLOV WR IXOILOO DQ\ RI LWV REOLJDWLRQV WR WKH %DQN WKH %RDUG RI
*RYHUQRUVPD\VXVSHQGVXFKPHPEHUE\D6XSHU0DMRULW\YRWHDVSURYLGHG
LQ$UWLFOH

7KHPHPEHUVRVXVSHQGHGVKDOODXWRPDWLFDOO\FHDVHWREHDPHPEHURQH
  \HDU IURP WKH GDWH RI LWV VXVSHQVLRQ XQOHVV WKH %RDUG RI *RYHUQRUV
GHFLGHV
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E\ D 6XSHU 0DMRULW\ YRWH DV SURYLGHG LQ $UWLFOH  WR UHVWRUH WKH PHPEHU WR
JRRGVWDQGLQJ

 :KLOH XQGHU VXVSHQVLRQ D PHPEHU VKDOO QRW EH HQWLWOHG WR H[HUFLVH DQ\
ULJKWV XQGHU WKLV $JUHHPHQW H[FHSW WKH ULJKW RI ZLWKGUDZDO EXW VKDOO UHPDLQ
VXEMHFWWRDOOLWVREOLJDWLRQV

Article 39 Settlement of Accounts

$IWHUWKHGDWHRQZKLFKDFRXQWU\FHDVHVWREHDPHPEHULWVKDOOUHPDLQ
OLDEOHIRULWVGLUHFWREOLJDWLRQVWRWKH%DQNDQGIRULWVFRQWLQJHQWOLDELOLWLHVWRWKH
%DQNVRORQJDVDQ\SDUWRIWKHORDQVJXDUDQWHHVHTXLW\LQYHVWPHQWVRURWKHU
IRUPV RI ILQDQFLQJ XQGHU SDUDJUDSK  YL  RI $UWLFOH  KHUHLQDIWHU RWKHU
ILQDQFLQJ  FRQWUDFWHG EHIRUH LW FHDVHG WR EH D PHPEHU LV RXWVWDQGLQJ EXW LW
VKDOOQRWLQFXUOLDELOLWLHVZLWKUHVSHFWWRORDQVJXDUDQWHHVHTXLW\LQYHVWPHQWV
RURWKHUILQDQFLQJHQWHUHGLQWRWKHUHDIWHUE\WKH%DQNQRUVKDUHHLWKHULQWKH
LQFRPHRUWKHH[SHQVHVRIWKH%DQN

 $W WKH WLPH D FRXQWU\FHDVHV WR EH D PHPEHUWKH %DQN VKDOO DUUDQJH IRU
WKH UHSXUFKDVH RI VXFK FRXQWU\ V VKDUHV E\ WKH %DQN DV D SDUW RI WKH
VHWWOHPHQWRIDFFRXQWVZLWKVXFKFRXQWU\LQDFFRUGDQFHZLWKWKHSURYLVLRQVRI
SDUDJUDSKV  DQG  RI WKLV$UWLFOH )RU WKLVSXUSRVH WKH UHSXUFKDVH SULFH RI
WKHVKDUHVVKDOOEHWKHYDOXHVKRZQE\WKHERRNVRIWKH%DQNRQWKHGDWHWKH
FRXQWU\FHDVHVWREHDPHPEHU

7KHSD\PHQWIRUVKDUHVUHSXUFKDVHGE\WKH%DQNXQGHUWKLV$UWLFOHVKDOOEH
JRYHUQHGE\WKHIROORZLQJFRQGLWLRQV

L $Q\DPRXQWGXHWRWKHFRXQWU\FRQFHUQHGIRULWVVKDUHVVKDOOEHZLWKKHOG
VR ORQJ DV WKDW FRXQWU\ LWV FHQWUDO EDQN RU DQ\ RI LWV DJHQFLHV
LQVWUXPHQWDOLWLHV RU SROLWLFDO VXEGLYLVLRQV UHPDLQV OLDEOH DV ERUURZHU
JXDUDQWRURURWKHUFRQWUDFWLQJSDUW\ZLWKUHVSHFWWRHTXLW\LQYHVWPHQWRURWKHU
ILQDQFLQJ WR WKH %DQN DQG VXFK DPRXQW PD\ DW WKH RSWLRQ RI WKH %DQN EH
DSSOLHG RQ DQ\ VXFK OLDELOLW\ DV LW PDWXUHV 1R DPRXQW VKDOO EH ZLWKKHOG RQ
DFFRXQW RI WKH FRQWLQJHQW OLDELOLW\ RI WKH FRXQWU\ IRU IXWXUH FDOOV RQ LWV
VXEVFULSWLRQ IRU VKDUHV LQ DFFRUGDQFH ZLWK SDUDJUDSK  RI $UWLFOH  ,Q DQ\
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HYHQW QR DPRXQW GXH WR D PHPEHU IRU LWV VKDUHV VKDOO EH SDLG XQWLO VL[  
PRQWKVDIWHUWKHGDWHRQZKLFKWKHFRXQWU\FHDVHVWREHDPHPEHU

LL  3D\PHQWV IRU VKDUHV PD\ EH PDGH IURP WLPH WR WLPH XSRQ VXUUHQGHU RI
WKHFRUUHVSRQGLQJVWRFNFHUWLILFDWHVE\WKHFRXQWU\FRQFHUQHGWRWKHH[WHQWE\
ZKLFKWKHDPRXQWGXHDVWKHUHSXUFKDVHSULFHLQDFFRUGDQFHZLWKSDUDJUDSK
 RI WKLV $UWLFOH H[FHHGV WKH DJJUHJDWH DPRXQW RI OLDELOLWLHV RQ ORDQV
JXDUDQWHHV HTXLW\ LQYHVWPHQWV DQG RWKHU ILQDQFLQJ UHIHUUHG WR LQ VXE
SDUDJUDSK L RIWKLVSDUDJUDSKXQWLOWKHIRUPHUPHPEHUKDVUHFHLYHGWKHIXOO
UHSXUFKDVHSULFH

LLL  3D\PHQWV VKDOO EH PDGH LQ VXFK DYDLODEOH FXUUHQFLHV DV WKH %DQN
GHWHUPLQHVWDNLQJLQWRDFFRXQWLWVILQDQFLDOSRVLWLRQ

LY  ,I ORVVHV DUH VXVWDLQHG E\ WKH %DQN RQ DQ\ ORDQV JXDUDQWHHV HTXLW\
LQYHVWPHQWV RU RWKHU ILQDQFLQJ ZKLFK ZHUH RXWVWDQGLQJ RQ WKH GDWH ZKHQ D
FRXQWU\FHDVHGWREHDPHPEHUDQGWKHDPRXQWRIVXFKORVVHVH[FHHGVWKH
DPRXQW RI WKH UHVHUYH SURYLGHG DJDLQVW ORVVHV RQ WKDW GDWH WKH FRXQWU\
FRQFHUQHG VKDOO UHSD\ XSRQ GHPDQG WKH DPRXQW E\ ZKLFK WKH UHSXUFKDVH
SULFHRILWVVKDUHVZRXOGKDYHEHHQUHGXFHGLIWKHORVVHVKDGEHHQWDNHQLQWR
DFFRXQW ZKHQ WKH UHSXUFKDVH SULFH ZDV GHWHUPLQHG ,Q DGGLWLRQ WKH IRUPHU
PHPEHUVKDOOUHPDLQOLDEOHRQDQ\FDOOIRUXQSDLGVXEVFULSWLRQVLQDFFRUGDQFH
ZLWK SDUDJUDSK  RI $UWLFOH  WR WKH VDPH H[WHQW WKDW LW ZRXOG KDYH EHHQ
UHTXLUHGWRUHVSRQGLIWKHLPSDLUPHQWRIFDSLWDOKDGRFFXUUHGDQGWKHFDOOKDG
EHHQPDGHDWWKHWLPHWKHUHSXUFKDVHSULFHRILWVVKDUHVZDVGHWHUPLQHG

 ,I WKH %DQN WHUPLQDWHV LWV RSHUDWLRQV SXUVXDQW WR $UWLFOH  ZLWKLQ VL[  
PRQWKVRIWKHGDWHXSRQZKLFKDQ\FRXQWU\FHDVHVWREHDPHPEHUDOOULJKWV
RI WKH FRXQWU\ FRQFHUQHG VKDOO EH GHWHUPLQHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH
SURYLVLRQV RI $UWLFOHV  WR  6XFK FRXQWU\ VKDOO EH FRQVLGHUHG DV VWLOO D
PHPEHUIRUSXUSRVHVRIVXFK$UWLFOHVEXWVKDOOKDYHQRYRWLQJULJKWV
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CHAPTER VIII

SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS OF THE BANK

Article 40 Temporary Suspension of Operations

,QDQHPHUJHQF\WKH%RDUGRI'LUHFWRUVPD\WHPSRUDULO\VXVSHQGRSHUDWLRQV
LQ UHVSHFW RI QHZ ORDQV JXDUDQWHHV HTXLW\ LQYHVWPHQW DQG RWKHU IRUPV RI
ILQDQFLQJXQGHUVXESDUDJUDSK YL RI$UWLFOHSHQGLQJDQRSSRUWXQLW\IRU
IXUWKHUFRQVLGHUDWLRQDQGDFWLRQE\WKH%RDUGRI*RYHUQRUV

Article 41 Termination of Operations

 7KH %DQN PD\ WHUPLQDWH LWV RSHUDWLRQV E\ D UHVROXWLRQ RI WKH %RDUG RI
*RYHUQRUVDSSURYHGE\D6XSHU0DMRULW\YRWHDVSURYLGHGLQ$UWLFOH

$IWHUVXFKWHUPLQDWLRQWKH%DQNVKDOOIRUWKZLWKFHDVHDOODFWLYLWLHVH[FHSW
WKRVH LQFLGHQW WR WKH RUGHUO\ UHDOL]DWLRQ FRQVHUYDWLRQ DQG SUHVHUYDWLRQ RI LWV
DVVHWVDQGVHWWOHPHQWRILWVREOLJDWLRQV

Article 42 Liability of Members and Payments of Claims

 ,Q WKH HYHQW RI WHUPLQDWLRQ RI WKH RSHUDWLRQ RI WKH %DQN WKH OLDELOLW\ RI DOO
PHPEHUV IRU XQFDOOHG VXEVFULSWLRQV WR WKH FDSLWDO VWRFN RI WKH %DQN DQG LQ
UHVSHFWRIWKHGHSUHFLDWLRQRIWKHLUFXUUHQFLHVVKDOOFRQWLQXHXQWLODOOFODLPVRI
FUHGLWRUVLQFOXGLQJDOOFRQWLQJHQWFODLPVVKDOOKDYHEHHQGLVFKDUJHG

$OOFUHGLWRUVKROGLQJGLUHFWFODLPVVKDOOILUVWEHSDLGRXWRIWKHDVVHWVRIWKH
%DQN DQG WKHQ RXW RI SD\PHQWV WR WKH %DQN RU XQSDLG RU FDOODEOH
VXEVFULSWLRQV%HIRUHPDNLQJDQ\SD\PHQWVWRFUHGLWRUVKROGLQJGLUHFWFODLPV
WKH%RDUGRI'LUHFWRUVVKDOOPDNHVXFKDUUDQJHPHQWVDVDUHQHFHVVDU\LQLWV
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MXGJPHQW WR HQVXUH D SUR UDWD GLVWULEXWLRQ DPRQJ KROGHUV RI GLUHFW DQG
FRQWLQJHQWFODLPV

Article 43 Distribution of Assets

 1R GLVWULEXWLRQ RI DVVHWV VKDOO EH PDGH WR PHPEHUV RQ DFFRXQW RI WKHLU
VXEVFULSWLRQVWRWKHFDSLWDOVWRFNRIWKH%DQNXQWLO

L DOOOLDELOLWLHVWRFUHGLWRUVKDYHEHHQGLVFKDUJHGRUSURYLGHGIRUDQG

LL WKH%RDUGRI*RYHUQRUVKDVGHFLGHGE\D6XSHU0DMRULW\YRWHDVSURYLGHG
LQ$UWLFOHWRPDNHVXFKGLVWULEXWLRQ

 $Q\ GLVWULEXWLRQ RI WKH DVVHWV RI WKH %DQN WR WKH PHPEHUV VKDOO EH LQ
SURSRUWLRQWRWKHFDSLWDOVWRFNKHOGE\HDFKPHPEHUDQGVKDOOEHHIIHFWHGDW
VXFK WLPHV DQG XQGHU VXFK FRQGLWLRQV DV WKH %DQN VKDOO GHHP IDLU DQG
HTXLWDEOH7KHVKDUHVRIDVVHWVGLVWULEXWHGQHHGQRWEHXQLIRUPDVWRW\SHRI
DVVHW1RPHPEHUVKDOOEHHQWLWOHGWRUHFHLYHLWVVKDUHLQVXFKDGLVWULEXWLRQRI
DVVHWVXQWLOLWKDVVHWWOHGDOORILWVREOLJDWLRQVWRWKH%DQN

$Q\PHPEHUUHFHLYLQJDVVHWVGLVWULEXWHGSXUVXDQWWRWKLV$UWLFOHVKDOOHQMR\
WKHVDPHULJKWVZLWKUHVSHFWWRVXFKDVVHWVDVWKH%DQNHQMR\HGSULRUWRWKHLU
GLVWULEXWLRQ
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CHAPTER IX

STATUS, IMMUNITIES, PRIVILEGES AND EXEMPTIONS

Article 44 Purposes of Chapter

 7R HQDEOH WKH %DQN WR IXOILOO LWV SXUSRVH DQG FDUU\ RXW WKH IXQFWLRQV
HQWUXVWHG WR LW WKH VWDWXV LPPXQLWLHV SULYLOHJHV DQG H[HPSWLRQV VHW IRUWK LQ
WKLV&KDSWHUVKDOOEHDFFRUGHGWRWKH%DQNLQWKHWHUULWRU\RIHDFKPHPEHU

 (DFK PHPEHU VKDOO SURPSWO\ WDNH VXFK DFWLRQ DV LV QHFHVVDU\ WR PDNH
HIIHFWLYH LQ LWV RZQ WHUULWRU\ WKH SURYLVLRQV VHW IRUWK LQ WKLV &KDSWHU DQG VKDOO
LQIRUPWKH%DQNRIWKHDFWLRQZKLFKLWKDVWDNHQ

Article 45 Status of the Bank

7KH%DQNVKDOOSRVVHVVIXOOMXULGLFDOSHUVRQDOLW\DQGLQSDUWLFXODUWKHIXOOOHJDO
FDSDFLW\

L WRFRQWUDFW

LL WRDFTXLUHDQGGLVSRVHRILPPRYDEOHDQGPRYDEOHSURSHUW\

LLL WRLQVWLWXWHDQGUHVSRQGWROHJDOSURFHHGLQJVDQG

LY  WR WDNH VXFK RWKHU DFWLRQ DV PD\ EH QHFHVVDU\ RU XVHIXO IRU LWV SXUSRVH
DQGDFWLYLWLHV
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Article 46 Immunity from Judicial Proceedings

7KH%DQNVKDOOHQMR\LPPXQLW\IURPHYHU\IRUPRIOHJDOSURFHVVH[FHSWLQ
FDVHV DULVLQJ RXW RI RULQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKH H[HUFLVH RI LWV SRZHUVWR UDLVH
IXQGVWKURXJKERUURZLQJVRURWKHUPHDQVWRJXDUDQWHHREOLJDWLRQVRUWREX\
DQG VHOO RU XQGHUZULWH WKH VDOH RI VHFXULWLHV LQ ZKLFK FDVHV DFWLRQV PD\ EH
EURXJKW  DJDLQVW WKH %DQN RQO\ LQ D FRXUW RI FRPSHWHQW MXULVGLFWLRQ LQ WKH
WHUULWRU\ RI D FRXQWU\ LQ ZKLFK WKH %DQN KDV DQ RIILFH RU KDV DSSRLQWHG DQ
DJHQWIRUWKHSXUSRVHRIDFFHSWLQJVHUYLFHRUQRWLFHRISURFHVVRUKDVLVVXHG
RUJXDUDQWHHGVHFXULWLHV

1RWZLWKVWDQGLQJWKHSURYLVLRQVRISDUDJUDSKRIWKLV$UWLFOHQRDFWLRQVKDOO
EH EURXJKW DJDLQVW WKH %DQN E\ DQ\ PHPEHU RU E\ DQ\ DJHQF\ RU
LQVWUXPHQWDOLW\ RI D PHPEHU RU E\ DQ\ HQWLW\ RU SHUVRQ GLUHFWO\ RU LQGLUHFWO\
DFWLQJ IRU RU GHULYLQJ FODLPV IURP D PHPEHU RU IURP DQ\ DJHQF\ RU
LQVWUXPHQWDOLW\ RI D PHPEHU 0HPEHUV VKDOO KDYH UHFRXUVH WR VXFK VSHFLDO
SURFHGXUHV IRU WKH VHWWOHPHQW RI FRQWURYHUVLHV EHWZHHQ WKH %DQN DQG LWV
PHPEHUV DV PD\ EH SUHVFULEHG LQ WKLV $JUHHPHQW LQ WKH E\ODZV DQG
UHJXODWLRQVRIWKH%DQNRULQWKHFRQWUDFWVHQWHUHGLQWRZLWKWKH%DQN

 3URSHUW\ DQG DVVHWV RI WKH %DQN VKDOO ZKHUHVRHYHU ORFDWHG DQG E\
ZKRPVRHYHU KHOG EH LPPXQH IURP DOO IRUPV RI VHL]XUH DWWDFKPHQW RU
H[HFXWLRQEHIRUHWKHGHOLYHU\RIILQDOMXGJPHQWDJDLQVWWKH%DQN

Article 47 Immunity of Assets and Archives

3URSHUW\DQGDVVHWVRIWKH%DQNZKHUHVRHYHUORFDWHGDQGE\ZKRPVRHYHU
KHOGVKDOOEHLPPXQHIURPVHDUFKUHTXLVLWLRQFRQILVFDWLRQH[SURSULDWLRQRU
DQ\RWKHUIRUPRIWDNLQJRUIRUHFORVXUHE\H[HFXWLYHRUOHJLVODWLYHDFWLRQ

7KHDUFKLYHVRIWKH%DQNDQGLQJHQHUDODOOGRFXPHQWVEHORQJLQJWRLWRU
KHOGE\LWVKDOOEHLQYLRODEOHZKHUHVRHYHUORFDWHGDQGE\ZKRPVRHYHUKHOG
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Article 48 Freedom of Assets from Restrictions

7R WKH H[WHQW QHFHVVDU\ WR FDUU\ RXW WKH SXUSRVH DQG IXQFWLRQV RI WKH %DQN
HIIHFWLYHO\ DQG VXEMHFW WR WKH SURYLVLRQV RI WKLV $JUHHPHQW DOO SURSHUW\ DQG
DVVHWV RI WKH %DQN VKDOO EH IUHH IURP UHVWULFWLRQV UHJXODWLRQV FRQWUROV DQG
PRUDWRULDRIDQ\QDWXUH

Article 49 Privilege for Communications

2IILFLDO FRPPXQLFDWLRQV RI WKH %DQN VKDOO EH DFFRUGHG E\ HDFK PHPEHU WKH
VDPH WUHDWPHQW WKDW LW DFFRUGV WR WKH RIILFLDO FRPPXQLFDWLRQV RI DQ\ RWKHU
PHPEHU

Article 50 Immunities and Privileges of Officers and Employees

$OO*RYHUQRUV'LUHFWRUV$OWHUQDWHVWKH3UHVLGHQW9LFH3UHVLGHQWVDQGRWKHU
RIILFHUV DQG HPSOR\HHV RI WKH %DQN LQFOXGLQJ H[SHUWV DQG FRQVXOWDQWV
SHUIRUPLQJPLVVLRQVRUVHUYLFHVIRUWKH%DQN

L VKDOOEHLPPXQHIURPOHJDOSURFHVVZLWKUHVSHFWWRDFWVSHUIRUPHGE\WKHP
LQWKHLURIILFLDOFDSDFLW\H[FHSWZKHQWKH%DQNZDLYHVWKHLPPXQLW\DQGVKDOO
HQMR\LQYLRODELOLW\RIDOOWKHLURIILFLDOSDSHUVGRFXPHQWVDQGUHFRUGV

LL ZKHUHWKH\DUHQRWORFDOFLWL]HQVRUQDWLRQDOVVKDOOEHDFFRUGHGWKHVDPH
LPPXQLWLHV IURP LPPLJUDWLRQ UHVWULFWLRQV DOLHQ UHJLVWUDWLRQ UHTXLUHPHQWV DQG
QDWLRQDO VHUYLFH REOLJDWLRQV DQG WKH VDPH IDFLOLWLHV DV UHJDUGV H[FKDQJH
UHJXODWLRQVDVDUHDFFRUGHGE\PHPEHUVWRWKHUHSUHVHQWDWLYHVRIILFLDOVDQG
HPSOR\HHVRIFRPSDUDEOHUDQNRIRWKHUPHPEHUVDQG

LLL VKDOOEHJUDQWHGWKHVDPHWUHDWPHQWLQUHVSHFWRIWUDYHOOLQJIDFLOLWLHVDVLV
DFFRUGHG E\ PHPEHUV WR UHSUHVHQWDWLYHV RIILFLDOV DQG HPSOR\HHV RI
FRPSDUDEOHUDQNRIRWKHUPHPEHUV
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Article 51 Exemption from Taxation

7KH%DQNLWVDVVHWVSURSHUW\LQFRPHDQGLWVRSHUDWLRQVDQGWUDQVDFWLRQV
SXUVXDQW WR WKLV $JUHHPHQW VKDOO EH H[HPSW IURP DOO WD[DWLRQ DQG IURP DOO
FXVWRPV GXWLHV 7KH %DQN VKDOO DOVR EH H[HPSW IURP DQ\ REOLJDWLRQ IRU WKH
SD\PHQWZLWKKROGLQJRUFROOHFWLRQRIDQ\WD[RUGXW\

1RWD[RIDQ\NLQGVKDOOEHOHYLHGRQRULQUHVSHFWRIVDODULHVHPROXPHQWV
DQGH[SHQVHVDVWKHFDVHPD\EHSDLGE\WKH%DQNWR'LUHFWRUV$OWHUQDWH
'LUHFWRUV WKH 3UHVLGHQW 9LFH3UHVLGHQWV DQG RWKHU RIILFHUV RU HPSOR\HHV RI
WKH %DQN LQFOXGLQJ H[SHUWV DQG FRQVXOWDQWV SHUIRUPLQJ PLVVLRQV RU VHUYLFHV
IRU WKH %DQN H[FHSW ZKHUH D PHPEHU GHSRVLWV ZLWK LWV LQVWUXPHQW RI
UDWLILFDWLRQ DFFHSWDQFH RU DSSURYDO D GHFODUDWLRQ WKDW VXFK PHPEHU UHWDLQV
IRU LWVHOI DQG LWV SROLWLFDO VXEGLYLVLRQV WKH ULJKW WR WD[ VDODULHV DQG
HPROXPHQWVDVWKHFDVHPD\EHSDLGE\WKH%DQNWRFLWL]HQVRUQDWLRQDOVRI
VXFKPHPEHU

 1R WD[ RI DQ\ NLQG VKDOO EH OHYLHG RQ DQ\ REOLJDWLRQ RU VHFXULW\ LVVXHG E\
WKH%DQNLQFOXGLQJDQ\GLYLGHQGRULQWHUHVWWKHUHRQE\ZKRPVRHYHUKHOG

L ZKLFKGLVFULPLQDWHVDJDLQVWVXFKREOLJDWLRQRUVHFXULW\VROHO\EHFDXVHLWLV
LVVXHGE\WKH%DQNRU

LL LIWKHVROHMXULVGLFWLRQDOEDVLVIRUVXFKWD[DWLRQLVWKHSODFHRUFXUUHQF\LQ
ZKLFKLWLVLVVXHGPDGHSD\DEOHRUSDLGRUWKHORFDWLRQRIDQ\RIILFHRUSODFH
RIEXVLQHVVPDLQWDLQHGE\WKH%DQN

1RWD[RIDQ\NLQGVKDOOEHOHYLHGRQDQ\REOLJDWLRQRUVHFXULW\JXDUDQWHHG
E\WKH%DQNLQFOXGLQJDQ\GLYLGHQGRULQWHUHVWWKHUHRQE\ZKRPVRHYHUKHOG

L ZKLFKGLVFULPLQDWHVDJDLQVWVXFKREOLJDWLRQRUVHFXULW\VROHO\EHFDXVHLWLV
JXDUDQWHHGE\WKH%DQNRU
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LL LIWKHVROHMXULVGLFWLRQDOEDVLVIRUVXFKWD[DWLRQLVWKHORFDWLRQRIDQ\RIILFH
RUSODFHRIEXVLQHVVPDLQWDLQHGE\WKH%DQN

Article 52 Waivers

7KH%DQNDWLWVGLVFUHWLRQPD\ZDLYHDQ\RIWKHSULYLOHJHVLPPXQLWLHVDQG
H[HPSWLRQV FRQIHUUHG XQGHU WKLV &KDSWHU LQ DQ\ FDVH RU LQVWDQFH LQ VXFK
PDQQHUDQGXSRQVXFKFRQGLWLRQVDVLWPD\GHWHUPLQHWREHDSSURSULDWHLQWKH
EHVWLQWHUHVWVRIWKH%DQN

CHAPTER X

AMENDMENT, INTERPRETATION AND ARBITRATION

Article 53 Amendments

 7KLV $JUHHPHQW PD\ EH DPHQGHG RQO\ E\ D UHVROXWLRQ RI WKH %RDUG RI
*RYHUQRUVDSSURYHGE\D6XSHU0DMRULW\YRWHDVSURYLGHGLQ$UWLFOH

1RWZLWKVWDQGLQJWKHSURYLVLRQVRISDUDJUDSKRIWKLV$UWLFOHWKHXQDQLPRXV
DJUHHPHQWRIWKH%RDUGRI*RYHUQRUVVKDOOEHUHTXLUHGIRUWKHDSSURYDORIDQ\
DPHQGPHQWPRGLI\LQJ

L WKHULJKWWRZLWKGUDZIURPWKH%DQN

LL WKHOLPLWDWLRQVRQOLDELOLW\SURYLGHGLQSDUDJUDSKVDQGRI$UWLFOHDQG

LLL WKHULJKWVSHUWDLQLQJWRSXUFKDVHRIFDSLWDOVWRFNSURYLGHGLQSDUDJUDSK
RI$UWLFOH
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$Q\SURSRVDOWRDPHQGWKLV$JUHHPHQWZKHWKHUHPDQDWLQJIURPDPHPEHU
RU WKH %RDUG RI 'LUHFWRUV VKDOO EH FRPPXQLFDWHG WR WKH &KDLUPDQ RI WKH
%RDUG RI *RYHUQRUV ZKR VKDOO EULQJ WKH SURSRVDO EHIRUH WKH %RDUG RI
*RYHUQRUV:KHQDQDPHQGPHQWKDVEHHQDGRSWHGWKH%DQNVKDOOVRFHUWLI\
LQ DQ RIILFLDO FRPPXQLFDWLRQ DGGUHVVHG WR DOO PHPEHUV $PHQGPHQWV VKDOO
HQWHULQWRIRUFHIRUDOOPHPEHUVWKUHH  PRQWKVDIWHUWKHGDWHRIWKHRIILFLDO
FRPPXQLFDWLRQ XQOHVV WKH %RDUG RI *RYHUQRUV VSHFLILHV WKHUHLQ D GLIIHUHQW
SHULRG

Article 54 Interpretation

 $Q\ TXHVWLRQ RI LQWHUSUHWDWLRQ RU DSSOLFDWLRQ RI WKH SURYLVLRQV RI WKLV
$JUHHPHQW DULVLQJ EHWZHHQ DQ\ PHPEHU DQG WKH %DQN RU EHWZHHQ WZR RU
PRUHPHPEHUVRI WKH%DQN VKDOO EH VXEPLWWHG WR WKH %RDUGRI 'LUHFWRUVIRU
GHFLVLRQ ,I WKHUH LV QR 'LUHFWRU RI LWV QDWLRQDOLW\ RQ WKDW %RDUG D PHPEHU
SDUWLFXODUO\ DIIHFWHG E\ WKH TXHVWLRQ XQGHU FRQVLGHUDWLRQ VKDOO EH HQWLWOHG WR
GLUHFWUHSUHVHQWDWLRQLQWKH%RDUGRI'LUHFWRUVGXULQJVXFKFRQVLGHUDWLRQWKH
UHSUHVHQWDWLYH RI VXFK PHPEHU VKDOO KRZHYHU KDYH QR YRWH 6XFK ULJKW RI
UHSUHVHQWDWLRQVKDOOEHUHJXODWHGE\WKH%RDUGRI*RYHUQRUV

 ,Q DQ\ FDVH ZKHUH WKH %RDUG RI 'LUHFWRUV KDV JLYHQ D GHFLVLRQ XQGHU
SDUDJUDSK  RI WKLV $UWLFOH DQ\ PHPEHU PD\ UHTXLUH WKDW WKH TXHVWLRQ EH
UHIHUUHGWRWKH%RDUGRI*RYHUQRUVZKRVHGHFLVLRQVKDOOEHILQDO3HQGLQJWKH
GHFLVLRQ RI WKH %RDUG RI *RYHUQRUV WKH %DQN PD\ VR IDU DV LW GHHPV
QHFHVVDU\DFWRQWKHEDVLVRIWKHGHFLVLRQRIWKH%RDUGRI'LUHFWRUV

Article 55 Arbitration

,I D GLVDJUHHPHQW VKRXOG DULVH EHWZHHQ WKH %DQN DQG D FRXQWU\ ZKLFK KDV
FHDVHGWREHDPHPEHURUEHWZHHQWKH%DQNDQGDQ\PHPEHUDIWHUDGRSWLRQ
RI D UHVROXWLRQ WR WHUPLQDWH WKH RSHUDWLRQV RI WKH %DQN VXFK GLVDJUHHPHQW
VKDOO EH VXEPLWWHG WRDUELWUDWLRQE\ D WULEXQDORI WKUHHDUELWUDWRUV2QH RI WKH
DUELWUDWRUVVKDOOEHDSSRLQWHGE\WKH%DQNDQRWKHUE\WKHFRXQWU\FRQFHUQHG
DQG WKH WKLUG XQOHVV WKH SDUWLHV RWKHUZLVH DJUHH E\ WKH 3UHVLGHQW RI WKH
,QWHUQDWLRQDO &RXUW RI -XVWLFH RU VXFK RWKHU DXWKRULW\ DV PD\ KDYH EHHQ
SUHVFULEHGE\UHJXODWLRQVDGRSWHGE\WKH%RDUGRI*RYHUQRUV$PDMRULW\YRWH
RIWKHDUELWUDWRUVVKDOOEHVXIILFLHQWWRUHDFKDGHFLVLRQZKLFKVKDOOEHILQDODQG
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ELQGLQJXSRQWKHSDUWLHV7KHWKLUGDUELWUDWRUVKDOOEHHPSRZHUHGWRVHWWOHDOO
TXHVWLRQV RI SURFHGXUH LQ DQ\ FDVH ZKHUH WKH SDUWLHV DUH LQ GLVDJUHHPHQW
ZLWKUHVSHFWWKHUHWR

Article 56 Approval Deemed Given

:KHQHYHU WKH DSSURYDO RI DQ\ PHPEHU LV UHTXLUHG EHIRUH DQ\ DFW PD\ EH
GRQH E\ WKH %DQN H[FHSW XQGHU SDUDJUDSK  RI $UWLFOH  DSSURYDO VKDOO EH
GHHPHGWRKDYHEHHQJLYHQXQOHVVWKHPHPEHUSUHVHQWVDQREMHFWLRQZLWKLQ
VXFK UHDVRQDEOH SHULRG DV WKH %DQN PD\ IL[ LQ QRWLI\LQJ WKH PHPEHU RI WKH
SURSRVHGDFW


CHAPTER XI

FINAL PROVISIONS

Article 57 Signature and Deposit

7KLV $JUHHPHQW GHSRVLWHG ZLWK WKH *RYHUQPHQWRI WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF
RI &KLQD KHUHLQDIWHU FDOOHG WKH ³'HSRVLWRU\´  VKDOO UHPDLQ RSHQ XQWLO
'HFHPEHU   IRU VLJQDWXUH E\ WKH *RYHUQPHQWV RI FRXQWULHV ZKRVH
QDPHVDUHVHWIRUWKLQ6FKHGXOH$

 7KH 'HSRVLWRU\ VKDOO VHQG FHUWLILHG FRSLHV RI WKLV $JUHHPHQW WR DOO WKH
6LJQDWRULHVDQGRWKHUFRXQWULHVZKLFKEHFRPHPHPEHUVRIWKH%DQN

Article 58 Ratification, Acceptance or Approval

7KLV$JUHHPHQWVKDOOEHVXEMHFWWRUDWLILFDWLRQDFFHSWDQFHRUDSSURYDOE\
WKH 6LJQDWRULHV ,QVWUXPHQWV RI UDWLILFDWLRQ DFFHSWDQFH RU DSSURYDO VKDOO EH
GHSRVLWHG ZLWK WKH 'HSRVLWRU\ QRW ODWHU WKDQ 'HFHPEHU   RU LI
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QHFHVVDU\XQWLOVXFKODWHUGDWHDVPD\EHGHFLGHGE\WKH%RDUGRI*RYHUQRUV
E\D6SHFLDO0DMRULW\YRWHDVSURYLGHGLQ$UWLFOH7KH'HSRVLWRU\VKDOOGXO\
QRWLI\WKHRWKHU6LJQDWRULHVRIHDFKGHSRVLWDQGWKHGDWHWKHUHRI

 $ 6LJQDWRU\ ZKRVH LQVWUXPHQW RI UDWLILFDWLRQ DFFHSWDQFH RU DSSURYDO LV
GHSRVLWHG EHIRUH WKH GDWH RQ ZKLFK WKLV $JUHHPHQW HQWHUV LQWR IRUFH VKDOO
EHFRPH D PHPEHU RI WKH %DQN RQ WKDW GDWH $Q\ RWKHU 6LJQDWRU\ ZKLFK
FRPSOLHV ZLWK WKH SURYLVLRQV RI WKH SUHFHGLQJ SDUDJUDSK VKDOO EHFRPH D
PHPEHU RI WKH %DQN RQ WKH GDWH RQ ZKLFK LWV LQVWUXPHQW RI UDWLILFDWLRQ
DFFHSWDQFHRUDSSURYDOLVGHSRVLWHG

Article 59 Entry into Force

7KLV $JUHHPHQW VKDOO HQWHU LQWR IRUFH ZKHQ LQVWUXPHQWV RI UDWLILFDWLRQ
DFFHSWDQFHRUDSSURYDOKDYHEHHQGHSRVLWHGE\DWOHDVWWHQ  6LJQDWRULHV
ZKRVH LQLWLDO VXEVFULSWLRQV DV VHW IRUWK LQ 6FKHGXOH $ WR WKLV $JUHHPHQW LQ
WKH DJJUHJDWH FRPSULVH QRW OHVV WKDQ ILIW\   SHU FHQW RI WRWDO RI VXFK
VXEVFULSWLRQV

Article 60 Inaugural Meeting and Commencement of Operations

$VVRRQDVWKLV$JUHHPHQWHQWHUVLQWRIRUFHHDFKPHPEHUVKDOODSSRLQWD
*RYHUQRUDQGWKH'HSRVLWRU\VKDOOFDOOWKHLQDXJXUDOPHHWLQJRIWKH%RDUGRI
*RYHUQRUV

$WLWVLQDXJXUDOPHHWLQJWKH%RDUGRI*RYHUQRUV

L VKDOOHOHFWWKH3UHVLGHQW

LL  VKDOO HOHFW WKH 'LUHFWRUV RI WKH %DQN LQ DFFRUGDQFH ZLWK SDUDJUDSK  RI
$UWLFOH  SURYLGHG WKDW WKH %RDUG RI *RYHUQRUV PD\ GHFLGH WR HOHFW IHZHU
'LUHFWRUV IRU DQ LQLWLDO SHULRG VKRUWHU WKDQ WZR \HDUV LQ FRQVLGHUDWLRQ RI WKH
QXPEHURIPHPEHUVDQG6LJQDWRULHVZKLFKKDYHQRW\HWEHFRPHPHPEHUV
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LLL  VKDOO PDNH DUUDQJHPHQWV IRU WKH GHWHUPLQDWLRQ RI WKH GDWH RQ ZKLFK WKH
%DQNVKDOOFRPPHQFHLWVRSHUDWLRQVDQG

LY  VKDOO PDNH VXFK RWKHU DUUDQJHPHQWV DV QHFHVVDU\ WR SUHSDUH IRU WKH
FRPPHQFHPHQWRIWKH%DQN¶VRSHUDWLRQV

7KH%DQNVKDOOQRWLI\LWVPHPEHUVRIWKHGDWHRIWKHFRPPHQFHPHQWRILWV
RSHUDWLRQV

'21( DW %HLMLQJ 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD RQ -XQH   LQ D VLQJOH
RULJLQDOGHSRVLWHG LQWKHDUFKLYHV RI WKH 'HSRVLWRU\ ZKRVH (QJOLVK &KLQHVH
DQG)UHQFKWH[WVDUHHTXDOO\DXWKHQWLF
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SCHEDULE B

ELECTION OF DIRECTORS

7KH%RDUGRI*RYHUQRUVVKDOOSUHVFULEHUXOHVIRUWKHFRQGXFWRIHDFKHOHFWLRQ
RI'LUHFWRUVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHIROORZLQJSURYLVLRQV

Constituencies(DFK'LUHFWRUVKDOOUHSUHVHQWRQHRUPRUHPHPEHUVLQD
FRQVWLWXHQF\ 7KH WRWDO DJJUHJDWH YRWLQJ SRZHU RI HDFK FRQVWLWXHQF\ VKDOO
FRQVLVWRIWKHYRWHVZKLFKWKH'LUHFWRULVHQWLWOHGWRFDVWXQGHUSDUDJUDSKRI
$UWLFOH

 Constituency Voting Power )RU HDFK HOHFWLRQ WKH %RDUG RI *RYHUQRUV
VKDOO HVWDEOLVK D 0LQLPXP 3HUFHQWDJH IRU FRQVWLWXHQF\ YRWLQJ SRZHU IRU
'LUHFWRUV WR EH HOHFWHG E\ *RYHUQRUV UHSUHVHQWLQJ UHJLRQDO PHPEHUV
5HJLRQDO 'LUHFWRUV  DQG D 0LQLPXP 3HUFHQWDJH IRU FRQVWLWXHQF\ YRWLQJ
SRZHU IRU 'LUHFWRUV WR EH HOHFWHG E\ *RYHUQRUV UHSUHVHQWLQJ QRQUHJLRQDO
PHPEHUV 1RQ5HJLRQDO'LUHFWRUV 

D  7KH 0LQLPXP 3HUFHQWDJH IRU 5HJLRQDO 'LUHFWRUV VKDOO EH VHW DV D
SHUFHQWDJH RI WKH WRWDO YRWHV HOLJLEOH WR EH FDVW LQ WKH HOHFWLRQ E\ WKH
*RYHUQRUV UHSUHVHQWLQJ UHJLRQDO PHPEHUV 5HJLRQDO *RYHUQRUV  7KH LQLWLDO
0LQLPXP3HUFHQWDJHIRU5HJLRQDO'LUHFWRUVVKDOOEH

E  7KH 0LQLPXP 3HUFHQWDJH IRU 1RQ5HJLRQDO 'LUHFWRUV VKDOO EH VHW DV D
SHUFHQWDJH RI WKH WRWDO YRWHV HOLJLEOH WR EH FDVW LQ WKH HOHFWLRQ E\ WKH
*RYHUQRUV UHSUHVHQWLQJ QRQUHJLRQDO PHPEHUV 1RQ5HJLRQDO *RYHUQRUV 
7KHLQLWLDO0LQLPXP3HUFHQWDJHIRU1RQ5HJLRQDO'LUHFWRUVVKDOOEH

 Adjustment Percentage ,Q RUGHU WR DGMXVW YRWLQJ SRZHU DFURVV
FRQVWLWXHQFLHV ZKHQ VXEVHTXHQW URXQGV RI EDOORWLQJ DUH UHTXLUHG XQGHU
SDUDJUDSKEHORZWKH%RDUGRI*RYHUQRUVVKDOOHVWDEOLVKIRUHDFKHOHFWLRQ
DQ $GMXVWPHQW 3HUFHQWDJH IRU 5HJLRQDO 'LUHFWRUV DQG DQ $GMXVWPHQW
3HUFHQWDJHIRU1RQ5HJLRQDO'LUHFWRUV(DFK$GMXVWPHQW3HUFHQWDJHVKDOOEH
KLJKHUWKDQWKHFRUUHVSRQGLQJ0LQLPXP3HUFHQWDJH
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D  7KH $GMXVWPHQW 3HUFHQWDJH IRU 5HJLRQDO 'LUHFWRUV VKDOO EH VHW DV D
SHUFHQWDJHRIWKHWRWDOYRWHVHOLJLEOHWREHFDVWLQWKHHOHFWLRQE\WKH5HJLRQDO
*RYHUQRUV7KHLQLWLDO$GMXVWPHQW3HUFHQWDJHIRU5HJLRQDO'LUHFWRUVVKDOOEH


E 7KH $GMXVWPHQW 3HUFHQWDJHIRU1RQ5HJLRQDO'LUHFWRUVVKDOOEH VHW DVD
SHUFHQWDJH RI WKH WRWDO YRWHV HOLJLEOH WR EH FDVW LQ WKH HOHFWLRQ E\ WKH 1RQ
5HJLRQDO *RYHUQRUV 7KH LQLWLDO $GMXVWPHQW 3HUFHQWDJH IRU 1RQ5HJLRQDO
'LUHFWRUVVKDOOEH

 Number of Candidates )RU HDFK HOHFWLRQ WKH %RDUG RI *RYHUQRUV VKDOO
HVWDEOLVKWKHQXPEHURI5HJLRQDO'LUHFWRUVDQG1RQ5HJLRQDO'LUHFWRUVWREH
HOHFWHG LQ OLJKW RI LWV GHFLVLRQV RQ WKH VL]H DQG FRPSRVLWLRQ RI WKH %RDUG RI
'LUHFWRUVSXUVXDQWWRSDUDJUDSKRI$UWLFOH

D 7KHLQLWLDOQXPEHURI5HJLRQDO'LUHFWRUVVKDOOEHQLQH

E 7KHLQLWLDOQXPEHURI1RQ5HJLRQDO'LUHFWRUVVKDOOEHWKUHH

Nominations(DFK*RYHUQRUPD\RQO\QRPLQDWHRQHSHUVRQ&DQGLGDWHV
IRUWKHRIILFHRI5HJLRQDO'LUHFWRUVKDOOEHQRPLQDWHGE\5HJLRQDO*RYHUQRUV
&DQGLGDWHVIRUWKHRIILFHRI1RQ5HJLRQDO'LUHFWRUVKDOOEHQRPLQDWHGE\1RQ
5HJLRQDO*RYHUQRUV

Voting(DFK*RYHUQRUPD\YRWHIRURQHFDQGLGDWHFDVWLQJDOORIWKHYRWHV
WR ZKLFK WKH PHPEHU DSSRLQWLQJ KLP LV HQWLWOHG XQGHU SDUDJUDSK RI $UWLFOH
 7KH HOHFWLRQ RI 5HJLRQDO 'LUHFWRUV VKDOO EH E\ EDOORW RI 5HJLRQDO
*RYHUQRUV7KHHOHFWLRQRI1RQ5HJLRQDO'LUHFWRUVVKDOOEHE\EDOORWRI1RQ
5HJLRQDO*RYHUQRUV

First Ballot2QWKHILUVWEDOORWFDQGLGDWHVUHFHLYLQJWKHKLJKHVWQXPEHURI
YRWHV XS WR WKH QXPEHU RI 'LUHFWRUV WR EH HOHFWHG VKDOO EH HOHFWHG DV
'LUHFWRUV SURYLGHG WKDW WR EH HOHFWHG D FDQGLGDWH VKDOO KDYH UHFHLYHG D
VXIILFLHQWQXPEHURIYRWHVWRUHDFKWKHDSSOLFDEOH0LQLPXP3HUFHQWDJH
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D ,IWKHUHTXLUHGQXPEHURI'LUHFWRUVLVQRWHOHFWHGRQWKHILUVWEDOORWDQGWKH
QXPEHURIFDQGLGDWHVZDVWKHVDPHDVWKHQXPEHURI'LUHFWRUVWREHHOHFWHG
WKH %RDUG RI *RYHUQRUV VKDOO GHWHUPLQH WKH VXEVHTXHQW DFWLRQV WR FRPSOHWH
WKH HOHFWLRQ RI 5HJLRQDO 'LUHFWRUV RU WKH HOHFWLRQ RI 1RQ5HJLRQDO 'LUHFWRUV
DVWKHFDVHPD\EH

Subsequent Ballots,IWKHUHTXLUHGQXPEHURI'LUHFWRUVLVQRWHOHFWHGRQ
WKHILUVWEDOORWDQGWKHUHZHUHPRUHFDQGLGDWHVWKDQWKHQXPEHURI'LUHFWRUV
WR EH HOHFWHGRQ WKH EDOORW WKHUH VKDOO EH VXEVHTXHQWEDOORWVDV QHFHVVDU\
)RUVXEVHTXHQWEDOORWV

D 7KHFDQGLGDWHUHFHLYLQJWKHORZHVWQXPEHURIYRWHVLQWKHSUHFHGLQJEDOORW
VKDOOQRWEHDFDQGLGDWHLQWKHQH[WEDOORW

E  9RWHV VKDOO EH FDVW RQO\ E\ L  *RYHUQRUV ZKR YRWHG LQ WKH SUHFHGLQJ
EDOORWIRUDFDQGLGDWHZKRZDVQRWHOHFWHGDQG LL *RYHUQRUVZKRVHYRWHVIRU
D FDQGLGDWH ZKR ZDV HOHFWHG DUH GHHPHG WR KDYH UDLVHG WKH YRWHV IRU WKDW
FDQGLGDWHDERYHWKHDSSOLFDEOH$GMXVWPHQW3HUFHQWDJHXQGHU F EHORZ

F 7KHYRWHVRIDOOWKH*RYHUQRUVZKRFDVWYRWHVIRUHDFKFDQGLGDWHVKDOOEH
DGGHGLQGHVFHQGLQJRUGHURIQXPEHUXQWLOWKHQXPEHURIYRWHVUHSUHVHQWLQJ
WKHDSSOLFDEOH$GMXVWPHQW3HUFHQWDJHKDVEHHQH[FHHGHG*RYHUQRUVZKRVH
YRWHVZHUHFRXQWHGLQWKDWFDOFXODWLRQ VKDOOEHGHHPHGWRKDYHFDVWDOOWKHLU
YRWHV IRUWKDW 'LUHFWRU LQFOXGLQJ WKH *RYHUQRUZKRVH YRWHV EURXJKW WKH WRWDO
RYHUWKH$GMXVWPHQW3HUFHQWDJH7KHUHPDLQLQJ*RYHUQRUVZKRVHYRWHVZHUH
QRWFRXQWHGLQWKDWFDOFXODWLRQVKDOOEHGHHPHGWRKDYHUDLVHGWKHFDQGLGDWH¶V
WRWDO YRWHV DERYH WKH $GMXVWPHQW 3HUFHQWDJH DQG WKH YRWHV RI WKRVH
*RYHUQRUV VKDOO QRW FRXQW WRZDUGV WKH HOHFWLRQ RI WKDW FDQGLGDWH 7KHVH
UHPDLQLQJ*RYHUQRUVPD\YRWHLQWKHQH[WEDOORW

G  ,I LQ DQ\ VXEVHTXHQW EDOORW RQO\ RQH 'LUHFWRU UHPDLQV WR EH HOHFWHG WKH
'LUHFWRUPD\EHHOHFWHGE\DVLPSOHPDMRULW\RIWKHUHPDLQLQJYRWHV$OOVXFK
UHPDLQLQJYRWHVVKDOOEHGHHPHGWRKDYHFRXQWHGWRZDUGVWKHHOHFWLRQRIWKH
ODVW'LUHFWRU
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Assignment of Votes$Q\*RYHUQRUZKRGRHVQRWSDUWLFLSDWHLQYRWLQJIRU
WKHHOHFWLRQRUZKRVHYRWHVGRQRWFRQWULEXWHWRWKHHOHFWLRQRID'LUHFWRUPD\
DVVLJQ WKH YRWHV WR ZKLFK KH LV HQWLWOHG WR DQ HOHFWHG 'LUHFWRU SURYLGHG WKDW
VXFK*RYHUQRUVKDOOILUVWKDYHREWDLQHGWKHDJUHHPHQWRIDOOWKRVH*RYHUQRUV
ZKRKDYHHOHFWHGWKDW'LUHFWRUWRVXFKDVVLJQPHQW

Founding Member Privileges7KHQRPLQDWLRQDQGYRWLQJE\*RYHUQRUV
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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.
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.
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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
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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.
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
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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:
(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 αυ-
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τού 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
απαίτησής 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.
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 ιδιότητάς 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
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(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:
i) 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.
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 υποδιαίρεσή 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
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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
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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·
(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 Τρά-
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πεζας 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
(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.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1784
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·
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.
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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.
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.
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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·
(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.
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(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.
(ii) Ο αριθμός των ψήφων κάθε μέλους είναι ίσος με
τον αριθμό των μετοχών του κεφαλαίου της Τράπεζας
που κατέχει το μέλος αυτό.
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(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) Ένα 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
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κάποιο χρονικό διάστημα ή εκλέγει νέο Πρόεδρο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32
Γραφεία της Τράπεζας
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.
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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
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 ιδιότητά 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
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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.
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 παρα-
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μένει 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 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.
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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
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
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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.
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.
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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 Τράπεζας, 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 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
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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 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
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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 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.
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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
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
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Ιταλία 25.718 2.571,8
Λουξεμβούργο 697 69,7
Μάλτα 136 13.6
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 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 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 (ΜηΠεριφερειακά 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%.
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--

Τεύχος A’ 65/24.04.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 εναπομείνασες 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 υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο και επιστολή προς την
Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων (εφεξής
Α.Τ.Υ.Ε.) για την ολοκλήρωση της συμμετοχής της Ελλάδος 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 μετοχικό κεφάλαιο της Α.Τ.Υ.Ε., καθώς και στα δικαιώματα και
υποχρεώσεις που αναλαμβάνει εφεξής η Ελλάδα έναντι
αυτής, βάσει της Συμφωνίας.
Άρθρο 3
Το Υπουργείο Οικονομικών ορίζεται ως επίσημος φορέας με τον οποίο η Α.Τ.Υ.Ε. μπορεί να επικοινωνεί σχετικά με κάθε θέμα που ανακύπτει, βάσει των διατάξεων της
παρούσας Συμφωνίας. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται
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 συνολικού
ποσού δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δολαρίων ΗΠΑ,
που αντιστοιχεί σε εκατό (100) μετοχές, ονομαστικής
αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) δολαρίων ΗΠΑ έκαστης,
εκ των οποίων οι είκοσι (20) αντιστοιχούν στο εγκεκριμένο 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 μετοχικό κεφάλαιο της Α.Τ.Υ.Ε., αφορά τις είκοσι (20) εξοφληθείσες μετοχές, ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δολαρίων ΗΠΑ και γίνεται σε πέντε (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
Συμφωνίας 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 ετήσιες 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
δικαίωμα 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.
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Άρθρο 6
1. Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή
άλλων μορφών χρηματοδότησης, στις οποίες συμβάλλεται 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 άλλης 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 υποχρεώσεων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δικαίωμα ή
τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομένων των τελών
χαρτοσήμου, της εισφοράς της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 128/1975 (Α΄ 178), καθώς και από κάθε είδους ή φύσης
επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά
υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
2. Οι πράξεις της παραγράφου 1, διενεργούμενες από
ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα προς χρηματοδότηση αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων 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 προϋπόθεση 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 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε 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 δραστηριοτήτων 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 δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η ισχύς
της κυρούμενης Συμφωνίας και των Παραρτημάτων της
για την Ελλάδα αρχίζει, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 3
της Συμφωνίας και τα προβλεπόμενα στην με αριθμό
39/12.5.2017 απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών
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., σύμφωνα με
το άρθρο 4 του παρόντος.
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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
2016 (EE L 177), σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ (EE L 347), όσον αφορά την αντιμετώπιση
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 εξής
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 υπάρχει
υποχρέωση αποδοχής του ως ανταλλάγματος ή μέρους
ανταλλάγματος για μια παράδοση αγαθών ή παροχή
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, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης αυτού
του μέσου,
β) ως «κουπόνι συγκεκριμένου σκοπού» νοείται ένα
κουπόνι, όταν ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή παροχής 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 κουπόνι διαφορετικό από το κουπόνι συγκεκριμένου σκοπού.
2. Κάθε μεταβίβαση κουπονιού συγκεκριμένου σκοπού που πραγματοποιείται από υποκείμενο στον φόρο,
ο οποίος ενεργεί εξ ιδίου ονόματος, θεωρείται ως παράδοση των αγαθών ή παροχή των υπηρεσιών που αφορά
το κουπόνι. Η πραγματική παράδοση των αγαθών ή η
πραγματική παροχή των υπηρεσιών έναντι κουπονιού
συγκεκριμένου σκοπού, το οποίο γίνεται αποδεκτό από
τον προμηθευτή ως αντάλλαγμα ή μέρος ανταλλάγματος
δεν θεωρείται ως ανεξάρτητη συναλλαγή.
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Όταν μια μεταβίβαση κουπονιού συγκεκριμένου σκοπού διενεργείται από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί
εξ’ ονόματος άλλου υποκειμένου στον φόρο, η μεταβίβαση αυτή θεωρείται ως παράδοση των αγαθών ή παροχή
των υπηρεσιών με τα οποία σχετίζεται το κουπόνι, πραγματοποιούμενη από τον άλλο υποκείμενο στον φόρο, εξ’
ονόματος του οποίου ο υποκείμενος στον φόρο ενεργεί.
Αν ο προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών δεν είναι ο
υποκείμενος στον φόρο που, ενεργώντας εξ’ ιδίου ονόματος, 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 πραγματική 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
υποκείμενο στον φόρο που διενεργεί τη συναλλαγή που
υπόκειται στον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο
οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών που μπορεί να προσδιορισθεί, όπως υπηρεσίες διανομής ή υπηρεσίες προώθησης, 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 φορολογητέα αξία της παράδοσης αγαθών ή της παροχής
υπηρεσιών που πραγματοποιείται έναντι κουπονιού πολλαπλών 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
αντάλλαγμα, με τη χρηματική αξία που αναγράφεται
στο ίδιο το κουπόνι πολλαπλών σκοπών ή στη σχετική
τεκμηρίωση, μειωμένη κατά το ποσό του Φ.Π.Α., που
αναλογεί στα παραδιδόμενα αγαθά ή τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.».
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 προβλέπεται η ακύρωση σε ειδικά μηχανήματα, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησής τους χωρίς
φόρο προστιθέμενης αξίας.».
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει την 1.1.2019.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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:
«Άρθρο 49
Κανόνας περιορισμού των τόκων
1. Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει κατά το
φορολογικό έτος στο οποίο προκύπτει και μόνο έως ποσοστό 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 έσοδα από τόκους και άλλα οικονομικώς ισοδύναμα φορολογητέα έσοδα τα οποία λαμβάνει ο φορολογούμενος,
σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
Ο όρος «κόστος δανεισμού» περιλαμβάνει δαπάνες για
τόκους κάθε μορφής χρέους, άλλες δαπάνες οικονομικά
ισοδύναμες με τόκους και έξοδα που προκύπτουν από
την άντληση χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 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 τοκομεριδίου, των χορηγήσεων στο πλαίσιο εναλλακτικών
χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, όπως η Ισλαμική χρηματοδότηση, 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 υπολογίζονται με βάση την επιστροφή
κεφαλαίων στο πλαίσιο των κανόνων για τις ενδοομιλικές
συναλλαγές κατά περίπτωση, των πλασματικών τόκων
βάσει παραγώγων ή συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου σχετικά με τον δανεισμό μιας οντότητας, ορισμένων
συναλλαγματικών κερδών και ζημιών επί δανείων και
προϊόντων που συνδέονται με την άντληση χρηματοδότησης, των εγγυήσεων για χρηματοδοτικές ρυθμίσεις,
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των τελών διακανονισμού και συναφών δαπανών που
σχετίζονται με τον δανεισμό κεφαλαίων.
3. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA) υπολογίζονται προσθέτοντας στο φορολογητέο εισόδημα τα ποσά που αντιστοιχούν στο υπερβαίνον
κόστος δανεισμού και τις φορολογικές αποσβέσεις, όπως
αυτά προκύπτουν μετά τις φορολογικές αναπροσαρμογές που προβλέπονται στον Κ.Φ.Ε.. Το απαλλασσόμενο 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
υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού μέχρι του ποσού των
τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ.
5. Από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1, εξαιρείται το υπερβαίνον κόστος δανεισμού που προκύπτει
από δάνεια τρίτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη
χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων δημόσιων έργων
υποδομής, όταν ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου,
το κόστος δανεισμού, τα περιουσιακά στοιχεία και τα
εισοδήματα βρίσκονται όλα στην Ένωση. Ως μακροπρόθεσμο δημόσιο έργο υποδομής νοείται το έργο που
παρέχει, αναβαθμίζει, εκμεταλλεύεται και/ή συντηρεί
περιουσιακό στοιχείο μεγάλης κλίμακας και το οποίο
αποτελεί αντικείμενο 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 διατάξεις 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
περιορισμό.
7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.
Ο όρος «χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις» περιλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις:
α) πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στην παρ. 27 του
άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), ή επιχείρηση επενδύσεων, όπως ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου και νόμου ή διαχειριστής
οργανισμών 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 κινητές 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 Συμβουλίου (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 Συμβουλίου,
εκτός αν στο εν λόγω ίδρυμα, δεν εφαρμόζεται εν όλω
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ή εν μέρει η εν λόγω Οδηγία, σύμφωνα με το άρθρο 5
αυτής, ή ο εκπρόσωπος ενός ιδρύματος επαγγελματικών
συνταξιοδοτικών παροχών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 της εν λόγω Οδηγίας,
ε) συνταξιοδοτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά 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
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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
υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 4209/2013 ή ΟΕΕ που εποπτεύεται, σύμφωνα 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 σημείο 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).».
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
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
1. Ως Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία νοείται το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή η αλλοδαπή νομική οντότητα
ή η μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, τα κέρδη της
οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στην ημεδαπή, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
(α) στην περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής
οντότητας, 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 εκατό (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
οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, είναι
μικρότερος από τη διαφορά μεταξύ του φόρου που θα
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οφειλόταν από το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα
ή τη μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία, αν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε
μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΚΦΕ
στην Ελλάδα και του πραγματικού εταιρικού φόρου που
έχει καταβάλει 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 ελεγχόμενης 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 εισοδήματος 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
επιχείρηση νοείται:
(α) νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στην οποία ο
φορολογούμενος κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα
ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής 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 συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και άνω σε έναν
φορολογούμενο.
Αν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή
συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής στα
κέρδη ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και άνω
σε έναν 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
επιχειρήσεις.
3. Στο φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου
περιλαμβάνεται το μη διανεμηθέν εισόδημα της ελεγχόμενης 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 παράγεται 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 αποκομίζουν έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και
υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν καμία
ή προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία.
4.(α) Tο εισόδημα που περιλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου και με το φορολογικό συντελεστή που
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ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
των φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το Δεύτερο Μέρος 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 φορολογικό έτος του φορολογουμένου, στη διάρκεια του οποίου
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 μόνιμη εγκατάσταση πραγματοποιούν σε ένα φορολογικό
έτος ζημίες, αυτές δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα 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
διανέμει κέρδη ή, σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης,
αποδίδει κέρδη στον φορολογούμενο, τα οποία περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα του τελευταίου, τα ποσά του εισοδήματος που είχαν περιληφθεί
σε προηγούμενο φορολογικό έτος στη φορολογητέα
βάση σύμφωνα με την παράγραφο 3 αφαιρούνται από
τη φορολογητέα βάση κατά τον υπολογισμό του ύψους
του οφειλόμενου φόρου επί των διανεμομένων κερδών.
6. Σε περίπτωση εκποίησης των συμμετοχών του φορολογουμένου στο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα ή της δραστηριότητας της μόνιμης εγκατάστασης στην αλλοδαπή, κατά τον υπολογισμό του ύψους
του οφειλόμενου φόρου, αφαιρείται από τη φορολογητέα 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,
καθώς και οι συνδεδεμένες εταιρείες σε περίπτωση έμμεσης συμμετοχής, μειώνει τη φορολογική υποχρέωση του φορολογουμένου. Η μείωση αυτή δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το
εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.
8. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται όταν
η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 1, ασκεί ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα που υποστηρίζεται από προσωπικό, εξοπλισμό,
περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις, όπως αποδεικνύεται από συναφή πραγματικά στοιχεία και περιστάσεις. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η
ελεγχόμενη 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:
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«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 σκοπό ή με έναν από τους κύριους σκοπούς την απόκτηση
φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό των εφαρμοστέων φορολογικών
διατάξεων, δεν είναι γνήσιες, συνεκτιμωμένων όλων των
σχετικών στοιχείων και περιστάσεων.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «διευθέτηση» νοείται κάθε συναλλαγή, δράση, πράξη, συμφωνία,
επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσμευση ή γεγονός. Μια διευθέτηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα 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 λόγους
που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.
Για τον καθορισμό του γνήσιου ή μη χαρακτήρα μιας
διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει αν αυτές αφορούν μία ή περισσότερες
από τις εξής, ενδεικτικώς απαριθμούμενες, καταστάσεις:
α) ο νομικός χαρακτηρισμός των μεμονωμένων σταδίων από τα οποία αποτελείται μια διευθέτηση είναι ασυμβίβαστος με τη νομική υπόσταση της διευθέτησης στο
σύνολό της,
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρμόζεται
κατά τρόπο που δεν συνάδει με μια συνήθη επιχειρηματική συμπεριφορά,
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαμβάνει
στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα την αλληλοαντιστάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους,
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα,
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα αλλά αυτό δεν αντανακλάται στους επιχειρηματικούς κινδύνους, τους οποίους
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 αναμενόμενου φορολογικού πλεονεκτήματος.
4. Όταν, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, διευθετήσεις ή σειρά διευθετήσεων κρίνονται μη γνήσιες, τότε η
φορολογική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων σχετικών κυρώσεων, υπολογίζεται βάσει των διατάξεων
που θα τύγχαναν εφαρμογής εν απουσία της εν λόγω
διευθέτησης.
5. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται
η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος και κάθε άλλο
σχετικό 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
εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από
την 1.1. 2019 και μετά.
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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 παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κανονισμού (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 εταιρείας
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις», κατά την έννοια του στοιχείου γ΄του άρθρου 3 του
εν λόγω Κανονισμού, είτε του, διαχειριστή «οργανισμού
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 προβλέπονται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 και στην παράγραφο
6 του άρθρου 14α, αντίστοιχα, του Κανονισμού.
2. Η απόφαση άρνησης καταχώρισης διαχειριστή,
σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και η τεκμαιρόμενη, από την άπρακτη 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 (Α΄ 178).
Άρθρο 17
Εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης σύμφωνα
με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 345/2013
Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων εποπτείας και
διερεύνησης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού
345/2013 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του
Κανονισμού 2016/679/ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
διαθέτει, ιδίως, τις εξής εξουσίες:
α) να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα υπό
οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνει τα έγγραφα ή αντίγραφα αυτών,
β) να απαιτεί την άμεση παροχή πληροφοριών από
τον «διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου
που πληροί τις προϋποθέσεις»,
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γ) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο
σχετίζεται με τις δραστηριότητες του «διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις» ή με τις δραστηριότητες της «εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις»,
δ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,
ε) να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι ο «διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού
κεφαλαίου 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 Κανονισμό και δεν επαναλαμβάνει οποιαδήποτε συμπεριφορά ή πρακτική που συνιστά παράβασή του,
ζ) να ζητεί τις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή τα αρχεία ανταλλαγής δεδομένων,
η) να ζητεί τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών 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 συμμορφούμενων 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 Κανονισμού (ΕΕ) 345/2013, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδιδόμενων πράξεων, διαζευκτικά ή σωρευτικά,
τις εξής διοικητικές κυρώσεις και μέτρα:
α) δημόσια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται το
υπεύθυνο 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, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
δ) προσωρινή ή, σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, οριστική απαγόρευση, κατά του υπεύθυνου
για την παράβαση φυσικού προσώπου, να συμμετέχει σε
διοικητικό 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
διπλάσιο του οφέλους που απεκόμισε ο παραβάτης, εφόσον 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
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προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις, στις
οποίες περιλαμβάνονται:
α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθμός ευθύνης του προσώπου στο οποίο αποδίδεται η παράβαση,
γ) η οικονομική επιφάνεια του υπεύθυνου για την
παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει, ιδίως, από τον
συνολικό κύκλο εργασιών του νομικού προσώπου ή από
το ετήσιο 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 μπορούν να προσδιοριστούν,
ε) η ζημία που προκλήθηκε σε τρίτους από την παράβαση, στον βαθμό που μπορεί να προσδιοριστεί, και η
τυχόν ανόρθωσή της,
στ) ο βαθμός συνεργασίας του προσώπου που είναι
υπεύθυνο για την παράβαση, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεδομένης και της ανάγκης εξασφάλισης της
παραίτησης του υπαίτιου προσώπου από τα αποκτηθέντα κέρδη ή τις αποφευχθείσες ζημίες,
ζ) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα
συμφέροντα των επενδυτών,
η) η καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων του Κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων
πράξεων, καθώς και της λοιπής νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, από το 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 Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπόκεινται σε προσφυγή ή αίτηση ακυρώσεως, κατά περίπτωση, ενώπιον
του διοικητικού εφετείου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του
ν. 3371/2005.
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 Ευρωπαϊκού 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 στοιχείο 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
εγκατεστημένο ή προωθείται εμπορικά στην Ελλάδα.
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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 στοιχείο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του εν λόγω Κανονισμού,
είτε του διαχειριστή «οργανισμού συλλογικών επενδύσεων», 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 προβλέπονται
στην παρ. 4 του άρθρου 15 και στην παρ. 6 του άρθρου
15α, αντίστοιχα, του Κανονισμού.
2. Η απόφαση άρνησης καταχώρισης, σύμφωνα με την
παράγραφο 1, καθώς και η τεκμαιρόμενη από την άπρακτη 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 διερεύνησης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)
346/2013 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει
ιδίως τις εξής εξουσίες:
α) να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα υπό
οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνει τα έγγραφα ή αντίγραφα 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 ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις
προϋποθέσεις», σύμφωνα με το στοιχείο γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 3 του Κανονισμού 346/2013 ή με τις δραστηριότητες 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 προηγούμενη ειδοποίηση,
ε) να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι ο «διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας 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
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επαναλαμβάνει οποιαδήποτε συμπεριφορά ή πρακτική
που συνιστά παράβασή του,
ζ) να ζητεί τις υπάρχουσες καταγεγραμμένες τηλεφωνικές 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 περιουσιακών στοιχείων των μη συμμορφούμενων φυσικών ή
νομικών προσώπων,
θ) να επιβάλει 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 συμμορφούμενων 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
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 346/2013, καθώς και των
κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού αυτού εκδιδόμενων
πράξεων, διαζευκτικά ή σωρευτικά, μεταξύ άλλων, τις
εξής διοικητικές κυρώσεις και μέτρα:
α) δημόσια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται το
υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, καθώς και η
φύση της παράβασης,
β) εντολή που υποχρεώνει το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο να παύσει την παράβαση και να μην την
επαναλάβει στο μέλλον,
γ) αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
δ) προσωρινή ή, σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, οριστική απαγόρευση κατά του υπεύθυνου
για την παράβαση φυσικού προσώπου να συμμετέχει σε
διοικητικό 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 μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ ή ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που απεκόμισε ο παραβάτης, εφόσον
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 Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις, στις
οποίες περιλαμβάνονται:
α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθμός ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο αποδίδεται η παράβαση,
γ) η οικονομική επιφάνεια του υπαίτιου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει, ιδίως, από τον
συνολικό κύκλο εργασιών του νομικού προσώπου ή
από το ετήσιο εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία
του φυσικού προσώπου,
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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 παράβαση, στον βαθμό που μπορεί να προσδιοριστεί, και η
ανόρθωσή της,
στ) ο βαθμός συνεργασίας του φυσικού ή νομικού
προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση με την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεδομένης και της ανάγκης
εξασφάλισης της παραίτησης του υπαίτιου προσώπου
από τα αποκτηθέντα κέρδη ή τις αποφευχθείσες ζημίες,
ζ) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα
συμφέροντα των επενδυτών,
η) η καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων ή προηγούμενων 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 Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπόκεινται σε προσφυγή 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 αναβάσεις
των κυμάτων της. Ο αιγιαλός αποτελεί ουσιώδες στοιχείο
του φυσικού περιβάλλοντος της Χώρας, που προστατεύεται από την Πολιτεία, η οποία το διαχειρίζεται, σύμφωνα
με τη φύση του και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του.
2. «Παραλία» είναι η ζώνη της ξηράς η οποία προστίθεται στον αιγιαλό, σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 10,
προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη
θάλασσα και αντίστροφα, καθώς και για τη διατήρηση
και προστασία των ακτών από τη διάβρωση και γενικότερα την προστασία του αιγιαλού. Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 5 του άρθρου 7, το πλάτος της παραλίας
καθορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα (30) και μέχρι πενήντα (50) μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού. Υφιστάμενα
όρια 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 δομημέ-
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νου περιβάλλοντος της περιοχής. Στο πλαίσιο εκπόνησης
και θεσμοθέτησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, στις
περιοχές 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.,
έχει ήδη καθορισθεί η παραλία, αυτή ενσωματώνεται
ως έχει.
3. «Παλαιός αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς η οποία προκύπτει από τη μετακίνηση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή νόμιμα τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραμμή αιγιαλού
και το όριο του παλαιότερα υφιστάμενου αιγιαλού.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«8.«Λιμενικά έργα» είναι εκείνα που εκτελούνται ολικά
ή μερικά στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το
υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας,
λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού ή στη ζώνη
λιμένα, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση
ή αλλοίωση 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
βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της
κοίτης πλεύσιμου ποταμού είναι πράγματα κοινόχρηστα
και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο έχει
υποχρέωση να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται,
σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και του χωροταξικού 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 πρόσβαση του κοινού προς αυτά, καθώς και η επικοινωνία
της ξηράς με τη θάλασσα, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή ποταμό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα
από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού,
επιτρέπεται η εξαίρεση τμημάτων των κοινοχρήστων
πραγμάτων της παραγράφου 1 από την κοινή χρήση,
αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που αφορά τη δημόσια
ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του φυσικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Επιτρέπεται, επίσης, η
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παραχώρηση 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 παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο,
τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μόνο η εκτέλεση έργων
για την επιδίωξη των σκοπών τους οποίους προβλέπει ο
παρών νόμος, καθώς και για τη διευκόλυνση πρόσβασης
στους χώρους αυτούς ατόμων με ειδικές ανάγκες (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), παρεμβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη δίοδος για την
ακώλυτη και ασφαλή πρόσβαση στον αιγιαλό από τη
δημόσια οδό, σύμφωνα με την πολεοδομική 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
ιδιωτικών 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 θίγονται ήδη κτηθέντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και
ισχύουσες συμβάσεις παραχώρησης.
Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2971/2001
Στο άρθρο 3 του ν. 2971/2001 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5.α) Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Δευτεροβάθμια Επιτροπή Χάραξης των ορίων του αιγιαλού,
της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, η οποία αποτελείται 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 Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του,
iii) έναν μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του,
με ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού ή, αν
δεν υπάρχει τέτοιος, με ειδικότητα τεχνολόγου τοπογράφου μηχανικού,
iv) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής με τον αναπληρωτή του,
v) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
με τον αναπληρωτή του, με ειδικότητα τοπογράφου ή
πολιτικού μηχανικού ή μηχανικού περιβάλλοντος. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης 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
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ενδικοφανών προσφυγών στις περιπτώσεις επανακαθορισμού του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού
αιγιαλού 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 οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, από τους έχοντες έννομο συμφέρον, ενώπιον
της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παραγράφου 5 του
άρθρου 3. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην
αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία την αποστέλλει
αμελλητί και πάντως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, μαζί με ολόκληρο τον σχετικό φάκελο, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας
Επιτροπής εκδίδεται μέσα σε ένα τρίμηνο από την περιέλευση 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
Δήμου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Οικονομικών.».
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 παραλίας
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
Δημόσιο, κατ’ εφαρμογή διατάξεων αναπτυξιακών νόμων, που αφορούν έργα και εγκαταστάσεις, που έχουν
εκτελεσθεί και λειτουργούν νόμιμα ύστερα από άδεια
αρμόδιας αρχής σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια
ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης
πλεύσιμου ποταμού, ο Υπουργός Οικονομικών και ο καθ’
ύλην αρμόδιος Υπουργός αποφασίζουν, αιτιολογημένα,
με κοινή απόφαση, 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
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δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από είκοσι (20) χρόνια
και καθορίζεται το αντάλλαγμα κατά το άρθρο 16Α, το
οποίο αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία.
β) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αίτηση συνοδευόμενη από
τεχνικό φάκελο θεωρημένο από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της οικείας Περιφέρειας, στον οποίο περιλαμβάνεται διάγραμμα αποτύπωσης των υφισταμένων έργων
και τεχνική έκθεση για τη στατική ικανότητα και λειτουργικότητά τους.
γ) Για τη διατήρηση και περαιτέρω παραχώρηση των
έργων και εγκαταστάσεων της παραγράφου 1 ζητούνται
οι σύμφωνες γνώμες του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
όσον αφορά την τήρηση της ισχύουσας περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, καθώς και του Γ.Ε.Ν., στην περίπτωση έργων
προς εξυπηρέτηση πλωτών μέσων. Οι γνώμες αυτές πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας
έξι (6) μηνών, άλλως οι κατασκευές κρίνονται μη διατηρητέες. Επιπλέον, ζητούνται οι γνώμες των αρμόδιων
υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Τουρισμού, για έργα που έγιναν από τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασμό του ή αφορούν τουριστικούς λιμένες, εκτός αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης β΄της
παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α΄118), καθώς
και του οικείου Δήμου, εφόσον οι υπηρεσίες 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 παραχώρηση της χρήσης έργα και εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις δημοσίου
ή κοινωφελούς σκοπού που συνδέονται λειτουργικά και
αποτελούν οργανικό σύνολο με αυτά που είχαν αρχικά
εγκριθεί και έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 28.7.2011
χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και
υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας,
λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, είναι δυνατή η διατήρηση 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 παραχώρησης της χρήσης περιλαμβάνονται έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου 2, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
την έκδοση της απόφασης περί διατήρησης και παραχώρησης να υποβάλλει αίτηση περί αδειοδότησης των
μη καλυπτόμενων από την αρχική άδεια έργων κατά τη
διαδικασία του άρθρου 14Α.
4. Η απόφαση περί διατήρησης και παραχώρησης της
χρήσης ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αζημίως για το Δημόσιο, σε περίπτωση μη υποβολής μέσα στην τασσόμενη αποκλειστική προθεσμία
των δύο (2) μηνών της αίτησης της παραγράφου 3 ή στην
περίπτωση απόρριψής της.
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5. Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης εκ των
υστέρων αδειοδότησης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις που υφίστανται χωρίς άδεια μέσα σε τρία (3) χρόνια από την ημέρα κατά την
οποία η απόρριψη της αίτησης καθίσταται τελεσίδικη,
άλλως η αποξήλωση διενεργείται από το Δημόσιο, η δε
δαπάνη της βαρύνει τον παραχωρησιούχο και βεβαιώνεται και εισπράττεται, σύμφωνα με τον Κώσικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Από την αποξήλωση εξαιρούνται κατασκευές ή οικοδομήματα, τα οποία τελούν
υπό καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3028/2002 (Α΄153), ή έχουν κριθεί διατηρητέα με
βάση τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.
6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού καθορίζονται 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 επιχειρήσεις μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών ορυκτών με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Τα έργα ή εγκαταστάσεις επί του αιγιαλού, της παραλίας, 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 εθνικής 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
διαπιστώσει ότι η ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα,
επιτρέπεται 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 Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή των
άρθρων 42-45 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, εφόσον αυτό έχει εγκριθεί
και περιέχει τέτοιες προβλέψεις, και ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η διάβρωση προήλθε από
μη νόμιμες ενέργειες ή έργα, επιβάλλονται οι διοικητικές
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
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οποία θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
της οικείας Περιφέρειας, που έχει και τον έλεγχο του
έργου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ίδιας Περιφέρειας σχετικά με τη συμβατότητα του συγκεκριμένου
έργου με το Περιφερειακό Σχέδιο για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή. Τα κατασκευασθέντα έργα, εφόσον εμπίπτουν σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο,
δεν θεωρούνται ως όριο ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση
διαπίστωσης αυθαίρετης κατάληψης των χώρων αυτών
λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα για την προστασία τους.
3. Αιτήματα των ενδιαφερομένων για την κατασκευή
των ανωτέρω έργων υποβάλλονται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, με πλήρη φάκελο, που περιλαμβάνει:
α) ακτομηχανική μελέτη θεωρημένη από τη Διεύθυνση
Λιμενικών Υποδομών της, του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, τεχνική μελέτη του έργου θεωρημένη
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, το σκοπό που αυτό εξυπηρετεί, τον τρόπο
αντιμετώπισης της διάβρωσης, στοιχεία που αποδεικνύουν την υφιστάμενη διάβρωση στην περιοχή εκτέλεσης
του προστατευτικού έργου και τη σύμφωνη γνώμη της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της οικείας Περιφέρειας, για τη συμβατότητα του έργου με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, εφόσον αυτό έχει
εγκριθεί και περιέχει τέτοιες προβλέψεις, β) τοπογραφικό
διάγραμμα, κλίμακας 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 εμβαδόν των προς αδειοδότηση έργων
στη στάθμη της Μέσης Στάθμης Θάλασσας (ΜΣΘ) και
γ) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.).
Για την αδειοδότηση των προστατευτικών έργων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από
σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και
απλή γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας. Αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν
ήδη γνωμοδοτήσει κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, οι γνωμοδοτήσεις τους
μπορεί να συνυποβληθούν 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 επαναλαμβάνεται χωρίς νέα αδειοδότηση,
εφόσον προβλέπεται στις υποβαλλόμενες μελέτες και
για το χρονικό διάστημα ισχύος τους.
4. Αν από τη διάβρωση της ακτής απειλούνται με καταστροφή αρχαία, καθώς και η ακεραιότητα των εγκαταστάσεων αρχαιολογικών χώρων, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί
να επιτραπεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η εκτέλεση των αναγκαίων
προστατευτικών έργων των αρχαίων με βάση ακτο-
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μηχανική και τεχνική μελέτη, που θεωρούνται από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας,
ανεξάρτητα από το αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
καθορισμού της οριογραμμής του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού. Η αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου 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 σύμφωνες γνώμες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και
απλή γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της οικείας
Περιφερειακής 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 Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα καταργεί ή να τα μετατρέπει
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 παραλίας.
Οι εκτάσεις που δημιουργούνται από τις προσχώσεις
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,
λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένης και
της διαδικασίας του άρθρου 8, για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του
ν. 3013/2002 (Α΄ 102) και εφόσον έχει προηγηθεί η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
ή ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, με απόφαση του
εκάστοτε αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3013/2002.
2. Για την εκτέλεση των έργων της παραγράφου1 απαιτείται να κατατεθεί στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία
και στην αρμόδια Λιμενική Αρχή από τον φορέα εκτέλεσης του έργου η απόφαση εξαίρεσης από τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την παρ.
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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 περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή. Ο φορέας εκτέλεσης του έργου
ενημερώνει την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και την
αρμόδια Λιμενική Αρχή για την έναρξη και το πέρας των
εργασιών εκτέλεσης του έργου, καθώς και την αρμόδια
Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
για την παρακολούθηση των έργων, όπου απαιτείται.
3. Αν στους χώρους στους οποίους επετράπη η εκτέλεση των έργων επείγοντος χαρακτήρα προϋφίστανται
έργα που έχουν γίνει χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής 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
αιγιαλού, 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, παρόχθιας
ζώνης, υδάτινου στοιχείου της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, είναι κάθε χρήση,
εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός
τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται
αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά
στοιχεία τους. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, η παραχώρηση απλής χρήσης γίνεται έναντι
ανταλλάγματος. Για την παραχώρηση της απλής χρήσης
παρέχει αιτιολογημένη γνώμη ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία
προτείνονται οι αιγιαλοί, παραλίες, όχθες και παρόχθιες
ζώνες που μπορεί να παραχωρηθούν, σύμφωνα με τη
διαδικασία του παρόντος.
2.α) Η παραχώρηση της απλής χρήσης, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από δημοπρασία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.
Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγμα του άρθρου 16Α. Σε περίπτωση επανάληψης της
δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή
εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα
τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη
του ανταλλάγματος του άρθρου 16Α, ο δε αρχικός υπερθεματιστής, 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
παραπάνω, αποκλείονται από τη δημοπρασία. Η διάρ-
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κεια της διά δημοπρασίας παραχώρησης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία δημοπρασίας,
οι γενικοί όροι 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 μπορεί να γίνει και απευθείας με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά 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
παράγραφο 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 καθορίζεται, 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,
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι θέσεις προς παραχώρηση, τα τεχνικά θέματα,
οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις, και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων των παραγράφων 5 και 6, ειδικότεροι όροι για την παραχώρηση απλής
χρήσης σε θέσεις που βρίσκονται σε περιοχές ενταγμένες
στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και σε περιοχές για τις
οποίες 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
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που
εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
ξαπλωστρών, ομπρελών, λειτουργία αυτοκινούμενου ή
ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και
τραπεζοκαθισμάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη
διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του
εδάφους του αιγιαλού, με τη διαδικασία και τους όρους
των παραγράφων 2 και 3. Το εμβαδόν κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμένει
ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον
εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού εμβαδού του,
ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη
υπολογιζομένου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και
μη αξιοποιήσιμος και με τους περιορισμούς, ως προς το
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ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται σ’ αυτήν.
5. α) Στα όμορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό κύρια ξενοδοχειακά
καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
(camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία
αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20
(Β΄444/1999), μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα
η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας
ζώνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι
τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του πρώτου
εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές
των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν
η πρόσοψη της επιχείρησης είναι μικρότερη των έξι (6)
μέτρων, η ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά πενήντα τοις
εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της. Αν μεταξύ των
χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης
και των κοινόχρηστων χώρων του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παρεμβάλλεται δημοτική οδός, η ιδιότητα
του όμορου διατηρείται. Το ίδιο ισχύει και όταν μεταξύ
της επιχείρησης και των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων
παρεμβάλλεται πλατεία. Αν υπάρχουν περισσότερες από
μία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με πρόσοψη
σε πλατεία όμορη των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων,
διενεργείται δημοπρασία για την παραχώρηση τμημάτων αυτών, η οποία μπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά,
με τιμή εκκίνησης το αντάλλαγμα που ορίζεται σύμφωνα
με το άρθρο 16Α. Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η
δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων
χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει
στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή της εταιρείας
με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.»,
της ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται να προηγηθεί
η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί
του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 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
καταλύματα και στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) επιτρέπεται η άσκηση επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς
επιχείρησης, ύστερα από την έκδοση της προς τούτο
απαιτούμενης 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
εγκρίσεις, που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισμό
Λιμένα με αριθμ. 20, με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων της περίπτωσης β΄. Η συγκεκριμένη δρα-
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στηριότητα ασκείται σε σαφώς καθορισμένο τμήμα του
παραχωρηθέντος αιγιαλού, που δεν μπορεί να ξεπερνά
το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής παραχώρησης,
με αντάλλαγμα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το
αναλογούν 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
καταβαλλόμενο αντάλλαγμα είναι υψηλότερο από το
αναλογούν για το συγκεκριμένο παραχωρούμενο χώρο
και καθορισθέν 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 πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία ασκεί έλεγχο νομιμότητας.
δ) Οι περιπτώσεις β΄και γ΄δεν αποκλείουν την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή
παρόχθιας ζώνης σε τρίτο επιχειρηματία, στην ίδια περιοχή, για την άσκηση επιχείρησης θαλάσσιων μέσων
αναψυχής 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 παραγράφους
4 και 5, μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό
(60%) του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα
και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον
πέντε (5) μέτρων. Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια
ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας,
λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το
τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου
και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για
το προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης.
7. Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα και τροχήλατες
καντίνες, 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)
τετραγωνικών μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που
υπάρχουν 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 παραχωρησιούχος 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 παρόχθιας ζώνης. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε
εμφανές σημείο πινακίδα συγκεκριμένων διαστάσεων
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με το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούμενου
χώρου, 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
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου.
Ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ύστερα από συνεργασία με την
αρμόδια 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 περίπτωση 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 κοινόχρηστου χώρου.
10. Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης των
παραγράφων 4 και 5 απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη οφειλής στον οικείο δήμο.
11. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια
ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του
βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που περιβάλλουν ή εντός των οποίων
βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί
τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση
της απλής χρήσης τους αποτελεί η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
12. Όλοι οι όροι και οι περιορισμοί του παρόντος ισχύουν και εφαρμόζονται και στα Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, που έχουν χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα οποία έχει
εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή
των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ Συντακτικής 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 άρθρο 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 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄2788) και με τη διαδικασία
της περίπτωσης β΄, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες, επιφάνειας
μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων για
εποχιακή χρήση διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών, για την
εξασφάλιση 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
εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ) εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής

1808

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Γενικού Γραμματέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου
Τουρισμού και εισήγηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Οι γνώμες του προηγουμένου εδαφίου πρέπει να
διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)
μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές. Αν
η ΘΖΛ βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής για
την οποία υπάρχει Φορέας Διαχείρισης, για την έκδοση
της απόφασης απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του. Για
την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εκτός ΘΖΛ
απαιτείται επιπλέον και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας
Κτηματικής Υπηρεσίας, καθώς και του Φορέα Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει, η δε σχετική απόφαση εκδίδεται
από τον Υπουργό Οικονομικών.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την
εφαρμογή της παρούσας και ιδίως αυτά που αφορούν
όρους και τεχνικά ζητήματα ή προδιαγραφές που πρέπει
να πληρούν οι τοποθετούμενες εξέδρες, τη συντήρηση
και την απομάκρυνσή τους, καθώς και τις συνθήκες πρόσβασης 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 Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει, να τοποθετούνται στο λιμναίο
χώρο ή λιμνοθάλασσα, χωρίς επέμβαση στις όχθες ή
τις παρόχθιες ζώνες, πλωτές εξέδρες, επιφάνειας μέχρι
πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων για εποχιακή χρήση
διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται
από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς
σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση των εγκαταστάσεων
του προηγουμένου εδαφίου για τη λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής και γενικώς επιχειρήσεων
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
πρόσβασης σε αυτές από τις όχθες, τα τεχνικά εν γένει
ζητήματα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή
της παρούσας παραγράφου. Ειδικά για τις λίμνες, το νερό
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
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 3282).
3. Επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος,
που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη
γνώμη των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εισήγηση της αρμόδιας Λιμενικής
Αρχής, η τοποθέτηση σε θαλάσσιο χώρο για εποχιακή
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χρήση διάρκειας έως έξι (6)μηνών, χωρίς επέμβαση στον
αιγιαλό, συστημάτων φουσκωτών θαλάσσιων μέσων
αναψυχής, θαλάσσιων παιδικών χαρών και λοιπών συναφών συστημάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
καθορίζεται 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 αναφερόμενα συστήματα, η μέγιστη θαλάσσια
επιφάνεια που μπορεί να καταλαμβάνουν, οι περιοχές
στις οποίες επιτρέπεται η τοποθέτησή τους, ο μέγιστος
αριθμός αυτών ανά νομό.
Ειδικά για τις πλωτές εξέδρες εποχιακής χρήσης, ανεξαρτήτως 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 Πολιτισμού και Αθλητισμού κάθε πέντε (5) έτη.
4. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας,
καθώς και συστημάτων φουσκωτών θαλάσσιων μέσων
αναψυχής, σύμφωνα με τις διαδικασίες των παραγράφων 1, 2 και 3, δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας
των παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 14.
5. Επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος,
που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α, η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης, λιμνοθαλασσών, λιμνών και πλεύσιμων ποταμών σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών για
την εναπόθεση, αποκλειστικά και μόνο, πρώτων υλών,
εφοδίων και εξοπλισμών απαραίτητων για τη λειτουργία τους χωρίς τη χρήση οποιωνδήποτε κατασκευών. Η
παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια, με δυνατότητα
ανανέωσης.
6. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, και με την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μπορεί να παραχωρείται,
χωρίς αντάλλαγμα, η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας,
όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, σε
ναυταθλητικά σωματεία, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ή στη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, με αποκλειστικό σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των αθλητικών αναγκών των μελών τους ή των
αθλητικών σκοπών της, αντιστοίχως. Επίσης, επιτρέπεται, η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, της απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και
υδάτινου 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 διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στις
περιπτώσεις παραχώρησης της παρούσας δεν πρέπει
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να εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, την
παραλία, την όχθη ή την παρόχθια ζώνη και το υδάτινο
στοιχείο της θάλασσας, 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 εκατό (10%).
7. Επιτρέπεται με απόφαση του Προϊσταμένου της
αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, η παραχώρηση, άνευ
ανταλλάγματος, 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 αποκλειστικά την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ή
επιβάλλονται για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας
του κοινού. Κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού οφείλει να εξασφαλίζει
την πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες σε τουλάχιστον μία παραλία της χωρικής του αρμοδιότητας. Στην
περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 14. Ο φορέας
διαχείρισης του έργου ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ώστε,
αν αυτό βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού
χώρου, να χορηγηθεί έγκριση και να παρακολουθείται
η εκτέλεση του έργου.
8. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια
Λιμενική Αρχή, ύστερα από αίτημα του οικείου δήμου,
επιτρέπεται η παραχώρηση, με αντάλλαγμα, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α, της απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων που διενεργούνται είτε
υπό την αιγίδα του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είτε από
τον ίδιο τον Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, με την προϋπόθεση ότι η
δραστηριότητα 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
εντός κηρυγμένων χερσαίων ή ενάλιων αρχαιολογικών
χώρων ή πλησίον μνημείων, για την παραχώρηση απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
9. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια
Λιμενική Αρχή, είναι δυνατή η παραχώρηση, με αντάλλαγμα, 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 αίρεται 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 ενάλιων αρχαιολογικών χώρων ή πλησίον μνημείων,
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για την παραχώρηση απαιτείται η προηγούμενη έγκριση
της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού. 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 διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Στην έκδοση της
εν λόγω απόφασης συμπράττει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην περίπτωση που με την
απόφαση αυτή καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι για την
παραχώρηση για τις περιοχές που είναι ενταγμένες στο
δίκτυο Natura 2000, καθώς και σε περιοχές, για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού τους
ως προστατευόμενων περιοχών των νόμων 650/1986
(Α΄160), 3937/2011 (Α΄ 60) και 3028/2002. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός παραλιών ανά Δήμο και κοινωνικών εκδηλώσεων
ανά παραλία.
10. Αν διαπιστωθεί η διεξαγωγή πολιτιστικής, αθλητικής ή άλλης εκδήλωσης κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς
και γαμήλιας τελετής, χωρίς τις οικείες άδειες ή κατά
παράβαση των όρων της σύμβασης παραχώρησης, η
αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία επιβάλλει σε βάρος του
διοργανωτή της εκδήλωσης πρόστιμο, το ύψος του
οποίου ανέρχεται στο τριπλάσιο του ανταλλάγματος
που θα έπρεπε 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 Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια
Λιμενική Αρχή, επιτρέπεται η παραχώρηση έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, που καθορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 16Α, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης,
παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού για τις
ανάγκες λήψεων με οπτικοακουστικά μέσα. Αν οι λήψεις
πραγματοποιούνται εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών
χώρων ή πλησίον μνημείων, για την παραχώρηση απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Υφιστάμενες διατάξεις για τη λήψη άδειας από άλλες
αρχές εξακολουθούν να ισχύουν.
12. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον οι
προς παραχώρηση χώροι εμπίπτουν σε περιοχές που
είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και
για τις περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού 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 Νησιωτικής 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
αντάλλαγμα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς διαχείρισης προστα-
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τευόμενων περιοχών, με σκοπό την έρευνα και μελέτη
του οικοσυστήματος των ακτών και για λοιπούς ερευνητικούς σκοπούς που αφορούν το περιβάλλον, εφόσον αυτό προβλέπεται στην ιδρυτική τους πράξη ή αν η
παραχώρηση κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση των
συναφών προς τον ανωτέρω σκοπό αρμοδιοτήτων τους.
14. Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 3, 5, 9 και 11 απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού 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
δυνατή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στην παράγραφο 6, η χωρίς δημοπρασία απευθείας
παραχώρηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού, παραλίας,
όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, για την
εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς,
ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστημονικούς,
ανάπλασης, βιομηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς, αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς. Τοπικά
χωρικά σχέδια και θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, όπως
αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (Α΄101), λαμβάνονται
υπόψη μετά την έγκρισή τους. Η παραχώρηση μπορεί
να περιλαμβάνει και την απλή χρήση του αιγιαλού της
παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού
για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων
αυτών. Το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις του παρόντος καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Ειδικά
για λιμενικές τουριστικές υποδομές και επιχειρήσεις η
παραχώρηση γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του
Υπουργού Τουρισμού. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στους τουριστικούς λιμένες
που εμπίπτουν στο άρθρο 29 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118).
2. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 1, 6, 7, 8, 9 και 10, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης, παρόχθιας
ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του
βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της
κοίτης πλεύσιμου ποταμού ιδίως για:
α) σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, εφόσον τα έργα εκτελούνται από το Δημόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας ή Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών,
β) ναυταθλητικά έργα με βάση μελέτες, οι οποίες έχουν
εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
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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 εγκατάσταση ανυψωτικών και φορτοεκφορτωτικών μέσων
παντός είδους, ήτοι μεταφορικών ταινιών, γερανών,
αγωγών μεταφοράς υγρών φορτίων και λοιπών συναφών συστημάτων ή άλλων έργων, τα οποία προορίζονται να εξυπηρετούν τη μεταφορά φορτίων ή εφοδίων,
που παράγονται ή χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις
υδατοκαλλιεργητικές, βιομηχανικές, εξορυκτικές, ναυπηγοεπισκευαστικές, 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 κατασκευή των έργων, στο πλαίσιο της ανωτέρω παραχώρησης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,
τηρουμένων των γενικών και ειδικών πολεοδομικών
διατάξεων, καθώς και των οικείων διατάξεων για τους
λιμένες. Η κατασκευή των έργων του παρόντος δεν μπορεί να αρχίσει αν προηγουμένως δεν κατατεθεί η απόφαση παραχώρησης στην αρμόδια λιμενική αρχή. Τα έργα
ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα καταργεί
ή να τα μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δημοσίου
συμφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άμυνας, χωρίς
καμία υποχρέωσή του για αποζημίωση ή για καταβολή
της δαπάνης κατασκευής και συντήρησής τους στον
ιδιώτη. Ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για την
κατασκευή 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 παραλίας,
ζ) την κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων υποδομής
προοριζομένων να εξυπηρετούν την εκτέλεση συγκοινωνιών κάθε μορφής από συγκοινωνιακές επιχειρήσεις,
οι οποίες λειτουργούν νόμιμα,
η) την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στις οποίες περιλαμβάνεται η τοποθέτηση 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 εξοπλισμού
και του αναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου. Ειδικά για την εκτέλεση
των έργων της παρούσας παραγράφου, η απόφαση περί
παραχώρησης του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να
αφορά το χερσαίο τμήμα της χώρας, νησιά ή βραχονησίδες. Είναι δυνατή η παραχώρηση και για την κατασκευή λοιπών έργων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η παρούσα
περίπτωση εφαρμόζεται και για έργα ενίσχυσης του Συστήματος Μεταφοράς ή το Δίκτυο, αλλά και για έργα Διασύνδεσης Νήσων με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα
Μεταφοράς, τα οποία θα εξυπηρετούν και την αύξηση
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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, συμπεριλαμβανομένων των έργων οδοποιίας πρόσβασης. Για
τα έργα της παρούσας, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 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 διασύνδεσης,
στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα έργα, για
τα οποία ζητείται η παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων και όσων χαρακτηρίζονται 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.,
εκτός αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωμοδοτήσει
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και οι
γνωμοδοτήσεις τους έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο με την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση των
γνωμών ή την άπρακτη παρέλευση προθεσμίας τριών
(3) μηνών από την περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές της
αίτησης, 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 θαλάσσιο 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, περιλαμβάνονται 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 αιγιαλού και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί Τουριστικά Δημόσια Κτήματα ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 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
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου
Τουρισμού, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν εκπρόσωπο του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου
Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
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Πολιτικής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός
Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Τουρισμού, 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 εξειδικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή σε
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
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
εκτέλεσης έργων της περίπτωσης α΄, κατόπιν υποβολής
του φακέλου και των μελετών που προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία.
ε) Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να
ζητεί 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 αρμόδια 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,
κατά περίπτωση, την απόφαση έγκρισης υπαγωγής σε
καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του
ν. 4014/2011,
γ) την εγκεκριμένη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας οριστική μελέτη του έργου,
συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη των φορέων της
παραγράφου 8, εκτός αν αυτές έχουν ήδη δοθεί σύμφωνα 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 αεροφωτογραφίες,
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 περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έγκρισης
ή γνωστοποίησης αυτής πριν από την παραχώρηση του
αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θά-
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λασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης ή κοίτης πλεύσιμου ποταμού, 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 παραχώρηση. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί τελικά η άδεια
για την ίδρυση ή εγκατάσταση της επιχείρησης, ανακαλείται 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 περιβαλλοντική αδειοδότηση, για την παραχώρηση διατυπώνουν τη γνώμη τους και οι εξής συναρμόδιοι φορείς:
α) το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
β) το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, όταν
πρόκειται για παραχώρηση αιγιαλού σε βιομηχανικές
μονάδες,
γ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όταν
πρόκειται για παραχώρηση αιγιαλού σε εγκαταστάσεις
πετρελαιοειδών και σε επιχειρήσεις μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών ορυκτών,
δ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για έργα σε λιμένες, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποταμούς,
καθώς και για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου
με σκοπό την προστασία επαγγελματικών αλιευτικών
σκαφών και για την ίδρυση και εγκατάσταση μονάδων
ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς 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
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας για θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας της
ναυσιπλοΐας και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον η τελευταία γνώμη δεν διατυπώθηκε κατά
το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του
Υπουργού 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 αυτοψίας,
υποχρεούται να συντάσσει προς τη Διεύθυνση Δημόσιας
Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε προθεσμία
τριών (3) μηνών από την κατάθεση σε αυτήν της αίτησης
και του πλήρους φακέλου, εισηγητική έκθεση στην οποία
καθορίζεται το αντάλλαγμα της παραχώρησης σύμφωνα
με το άρθρο 16Α.
10. Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την παραλαβή της εισηγητικής έκθεσης και του φακέλου, προβαίνει στη σύνταξη
σχεδίου απόφασης παραχώρησης.
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11. α) Η επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων
των παραγράφων 1, 2 και 3, στις οποίες περιλαμβάνονται
και η μερική ή ολική αντικατάσταση τμημάτων τους σε
αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού,
εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του περιβάλλοντος
χώρου 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 συντήρηση και δεν απαιτείται νέα απόφαση παραχώρησης της
παραγράφου 1. Για την κατά τα ανωτέρω έναρξη προγραμματισμένων εργασιών αντικατάστασης, επισκευής
ή συντήρησης απαιτείται η σύνταξη τεχνικής μελέτης
εγκεκριμένης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
οικείας Περιφέρειας, η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον
προ δεκαπέντε (15) ημερών στην αρμόδια Κτηματική
Υπηρεσία, στη Λιμενική Αρχή, καθώς και στην αρμόδια
για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία.
β) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση των όρων παραχώρησης, η αρμόδια Κτηματική
Υπηρεσία εκδίδει απόφαση απαγόρευσης, παύσης ή
αναστολής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, η οποία
κοινοποιείται στην αρμόδια Αστυνομική ή Λιμενική
Αρχή. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα μέτρα που
προβλέπονται στα άρθρα 27 και 29.
γ) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση
της σχετικής τεχνικής μελέτης, η αρμόδια Λιμενική Αρχή
επιβάλλει πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με την απόκλιση από τη μελέτη, με την επιφύλαξη αυστηρότερων
προστίμων που μπορεί να επιβληθούν για παραβίαση
της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επιπλέον,
εκδίδεται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία πρωτόκολλο κατεδάφισης και επαναφοράς των πραγμάτων
στην προτέρα αυτών κατάσταση.
δ) Σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης σε υφιστάμενες
εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβλημα, θαλάσσια ρύπανση ή πρόβλημα
στην ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής, η επέμβαση
για αποκατάσταση της βλάβης γίνεται ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής από
τον επιβλέποντα το έργο.
12. Ειδικά για κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών (συνοδές εγκαταστάσεις), για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στο άρθρο
121 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), αναστέλλεται από την
ημερομηνία υπαγωγής η έκδοση και εκτέλεση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και πρωτοκόλλου κατεδάφισης, καθώς και η έκδοση Πρωτοκόλλου Καθορισμού
Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, που αφορά το διάστημα μετά την ημερομηνία υπαγωγής. Η παραχώρηση
χρήσης των χώρων αυτών δεν κωλύεται σε αυτή την
περίπτωση και η χρήση τους γίνεται με ευθύνη των παραχωρησιούχων. Ομοίως, είναι δυνατή η παραχώρηση
για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με τη διαδικασία του
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παρόντος. Εφόσον μετά την παρέλευση της διετούς προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 121 του ν. 4495/2017
δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία που ορίζεται σε αυτό, η
αναστολή 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 αναγκαία εξαιτίας προσχώσεων που προέρχονται από απώλειες φορτοεκφορτώμενου υλικού, αλλά και άλλες αιτίες,
ιδίως, συσσώρευση φερτών υλών, προσαμμώσεις, που
οφείλονται σε θεομηνίες ή εξελίσσονται μέσω φυσικών
διεργασιών, επιτρέπονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού
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 κατασκευής και
χρήσης λιμενικών έργων που έχουν χορηγηθεί ισχύουν
και για όλες τις παραπάνω εργασίες. Για την έναρξη των
εργασιών απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση της απόφασης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.
14. Εφόσον ο παραχωρησιούχος συμφωνεί, με απόφαση 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 λειτουργούν νόμιμα, για ορισμένο χρονικό διάστημα και πάντως
όχι μεγαλύτερο της τριετίας και για σκοπούς που προβλέπονται από τις παραγράφους 1, 2 και 3. Η απόφαση αυτή
εκδίδεται ύστερα από προσκόμιση τεχνικής έκθεσης από
τον αιτούντα και διατύπωση γνώμης από τα Υπουργεία
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.
Οι πιο πάνω γνώμες χορηγούνται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος. Στην απόφαση υπολογίζεται και το αντάλλαγμα, σύμφωνα με το
άρθρο 16Α, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της αρμόδιας
Κτηματικής Υπηρεσίας και εισπράττεται σύμφωνα με
της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση καθυστέρησης
καταβολής του ανταλλάγματος ανακαλείται η απόφαση
του πρώτου εδαφίου της παρούσας.
15. Το αντάλλαγμα χρήσης για την παραχωρούμενη
έκταση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υπολογίζεται σύμφωνα 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 σύμφωνα με της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγματος και παρόδου
τριών (3) μηνών από την καθυστέρηση μιας δόσης του
καθορισθέντος ανταλλάγματος, ο παραχωρησιούχος
εκπίπτει αυτοδίκαια από την παραχώρηση. Για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την παραχώρηση εκδίδεται πράξη
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του Υπουργού Οικονομικών, η οποία έχει διαπιστωτικό
χαρακτήρα. 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
αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων
ανωτέρω Φορέων, απαγορευομένης ρητώς της μεταφοράς οποιουδήποτε ποσοστού του σε άλλους φορείς,
ταμεία ή νομικά πρόσωπα.
16. Τα έργα του παρόντος άρθρου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα καταργεί ή να
τα μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άμυνας, χωρίς καμία
υποχρέωσή του για αποζημίωση ή καταβολή της δαπάνης κατασκευής και συντήρησης του κατασκευαστή
και χρήστη 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 ορισμένο χρόνο σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
χωρίς αντάλλαγμα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
για κοινωφελείς σκοπούς, αν για τη συνήθη χρήση τους
ο φορέας διαχείρισης δεν εισπράττει αντάλλαγμα.
17. α) Επιτρέπεται η παραχώρηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα
και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού για την
εκτέλεση έργων δικτύων τηλεπικοινωνιών, ενέργειας,
ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών,
ακόμα και αν στους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους
υφίστανται έργα χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής.
β) Στην υποβαλλόμενη τεχνική μελέτη του προς κατασκευή έργου πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και
η διαδικασία απαιτούμενης αποκατάστασής του στην
περίπτωση που τα υφιστάμενα παράνομα έργα δεν αδειοδοτηθούν και κριθούν κατεδαφιστέα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
18. Διατάξεις που αφορούν την προστασία της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων, σύμφωνα με τις
οποίες είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας και από τις
αρμόδιες για την προστασία της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων ή και άλλες αρχές, εξακολουθούν
να ισχύουν.».
Άρθρο 34
Προσθήκη άρθρου 14Α στον ν. 2971/2001
Στον ν. 2971/2001 μετά το άρθρο 14 προστίθεται άρθρο 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-
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μνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται
απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της
έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν παραχώρηση χρήσης με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού 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 παρόντος. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν κατασκευαστεί 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.. Επίσης,
υπάγονται και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας,
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 παραγράφου δεν εφαρμόζεται για κατοικίες κάθε είδους,
καταστήματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανόμενων εμπορικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τα παραρτήματα και προσαρτήματά τους, κάμπινγκ, τουριστικά
καταλύματα γενικά και ξενοδοχειακές μονάδες, εκτός
των αναφερομένων 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 εγγυητική επιστολή της περίπτωσης στ΄, επιπλέον δε, υποβάλλονται 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 έκταση των προς παραχώρηση της χρήσης ή εξαίρεση από την κατεδάφιση έργων, καθώς και κάθε άλλο
πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ρητώς εξαιρουμένων των
μαρτύρων και του όρκου.
β) Αν τα έργα δεν λάβουν την παραχώρηση χρήσης,
σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία θεωρούνται αυθαίρετα και κατεδαφιστέα, εκδιδομένης σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Οικονομικών. Για την
κατεδάφιση ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 27.
Αν η αίτηση της αδειοδότησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση απορριφθεί, το παράνομο έργο κατεδαφίζεται
με δαπάνη του αιτούντος και επιβάλλεται, για όσο χρόνο δεν κατεδαφίζεται, αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης.
Αν η κατεδάφιση γίνει από υπηρεσίες του Δημοσίου, το
κόστος επιβαρύνει τον αυθαίρετο χρήστη του έργου και
εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
γ) Στα έργα και κατασκευές που λαμβάνουν παραχώρηση χρήσης με βάση τις περιπτώσεις α΄ και β΄ επιτρέπονται 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
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από 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 αποζημίωση 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 καταβαλλόμενη προσαύξηση διατίθεται για
την προστασία και αποκατάσταση της κοινοχρησίας
επί των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
Η εξόφληση της αποζημίωσης μπορεί να γίνει: αα) εφάπαξ, με καταβολή του πενήντα τοις εκατό (50%) του
οφειλόμενου ποσού, ή ββ) με άτοκες δόσεις επί του αρχικώς βεβαιωμένου ποσού και διαγραφή προσαυξήσεων.
Η ρύθμιση του προηγουμένου εδαφίου δεν αφορά
την προσαύξηση του ενός τρίτου (1/3) της αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο αριθμός των
δόσεων και κάθε σχετικό θέμα εξόφλησης της αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης. Από την καταβολή αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης εξαιρούνται έργα υποδομών
ή κοινής ωφέλειας που αφορούν κοινόχρηστα αγαθά
εφόσον αποδεδειγμένα έχουν κατασκευασθεί πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από φορείς της
Κεντρικής Διοίκησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο
άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), είτε από Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθμού, είτε από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας εφόσον ανήκουν αποκλειστικά ή κατά
πλειοψηφία στο Δημόσιο ή σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, με
την προϋπόθεση το πρωτόκολλο 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
διαδικασίας αναστέλλεται: αα) η εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης, εκτός αυτών που κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης έχουν καταστεί τελεσίδικα, και
διοικητικής αποβολής και η έκδοση νέων, καθώς και
ββ) η έκδοση νέων πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης και η επιβολή νέων προστίμων
για τα προς παραχώρηση της χρήσης με την παρούσα
διαδικασία 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
δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και την
παραγραφή των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται
με την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του παρόντος και την αναγκαστική είσπραξη των
επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων. Κατά τη
διάρκεια της ανωτέρω διετούς αποκλειστικής προθεσμίας
και κατά το διάστημα που εκκρεμεί η απόφαση επί της
υποβληθείσας αίτησης για παραχώρηση της χρήσης,
αναστέλλεται η πρόοδος των ποινικών διαδικασιών
που σχετίζονται με την κατασκευή και χρήση των έργων
και εγκαταστάσεων του παρόντος. Αν απορριφθεί για
οποιονδήποτε λόγο η αίτηση παραχώρηση της χρήσης,
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τότε λαμβάνονται και εκτελούνται όλα τα μέτρα, η έκδοση των οποίων είχε ανασταλεί.
3. Με την απόφαση περί παραχώρηση της χρήσης
των έργων παραχωρείται και η χρήση του χώρου των
κατασκευών ή έργων. Η παραχώρηση γίνεται πάντοτε
με αντάλλαγμα, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο
16Α, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του
παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, του
ανταλλάγματος 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 αντάλλαγμα 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 άρθρου 27, παραχωρείται εφεξής κατά χρήση έναντι ανταλλάγματος, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α,
εκτός αν πρόκειται για έργα υποδομής ή κοινής ωφέλειας
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 φορέας
διαχείρισης δεν εισπράττει αντάλλαγμα ή το εισπραττόμενο αντάλλαγμα δεν υπερβαίνει την αναγκαία για 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, διαφορετικά θεωρείται αυθαίρετος χρήστης και λαμβάνονται
σε βάρος του τα προβλεπόμενα μέτρα.
5. Έργα που υλοποιήθηκαν στον αιγιαλό, στην παραλία
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
θεωρούνται νόμιμα και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
πράξη από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
Την ευθύνη για την απόδειξη του χρόνου και του φορέα
κατασκευής και την καταγραφή του έργου την έχει ο
αιτών. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαλλαγή από την
καταβολή αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης. Για τη συντήρηση ή επισκευή των έργων της παρούσας εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 11 του άρθρου 14.
6. Η παραχώρηση της χρήσης έργων και εγκαταστάσεων, που έχουν εκτελεσθεί μη νόμιμα εντός του αιγιαλού,
παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού
είτε από νομίμως λειτουργούντα ναυταθλητικά σωματεία, αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 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
υγεία ή για το περιβάλλον λόγω βλάβης ή φθορών σε
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υφιστάμενες λειτουργούσες εγκαταστάσεις και έργα, για
τα οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την παραχώρηση της χρήσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, για την
εκτέλεση των επειγουσών εργασιών επισκευής, προς
αποτροπή 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 παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα
και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού,
εκτός αν επιβάλλεται για λόγους υπέρτερου δημοσίου
συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, προστασίας αρχαιοτήτων, υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
2. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι δυνατή η παραχώρηση
της χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της
παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα
και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Οι παραχωρήσεις του αιγιαλού, της παραλίας, της
όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του
πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού 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 σχεδίων και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, όπως
αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (Α΄101), καθώς και για
την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους,
αζημίως για το Δημόσιο.
4. Για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, της
παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του
βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της
κοίτης πλεύσιμου ποταμού καταβάλλεται αντάλλαγμα. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να
αποφασίζει την χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση, για την
εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας ή για την εκτέλεση
εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ερευνητικού, αθλητικού ή
πολιτιστικού περιεχομένου βραχείας χρονικής διάρκειας, αποκλειστικά 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 παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος, το αντάλλαγμα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α μειωμένο
κατά δέκα τοις εκατό (10 %). Στην πράξη παραχώρησης
περιλαμβάνονται όροι χρήσης που διασφαλίζουν την
ελεύθερη πρόσβαση του κοινού. Με τις πράξεις παραχώ-
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ρησης τίθενται από τη Διοίκηση όροι και προϋποθέσεις
για τη χρήση συγκεκριμένων εκτάσεων και για περιορισμένη χρονικά διάρκεια χρήσης. Επίσης, μπορεί να
τίθενται περιορισμοί για λόγους επιτακτικού δημοσίου
συμφέροντος που αφορά την εθνική άμυνα και δημόσια
ασφάλεια, άλλη δημόσια ανάγκη ή την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
5. Όταν στην παραχωρούμενη έκταση περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όταν στην παραχωρούμενη
έκταση περιλαμβάνονται προστατευόμενες περιοχές,
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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 οποιαδήποτε
σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου.
β) Αν ο παραχωρησιούχος είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, είναι,
κατ’ εξαίρεση, δυνατή η περαιτέρω παραχώρηση προς
τρίτους με αντάλλαγμα που υπολογίζεται σύμφωνα με
το άρθρο 16Α και με την τήρηση των διατάξεων του
παρόντος νόμου.
γ) Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είναι υποχρεωμένοι, εκ των
παραχωρουμένων σ’ αυτούς κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, 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 αντάλλαγμα, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο
16Α. Προς τον σκοπό αυτό, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ανακοινώνουν 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, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονομικών ρυθμίζονται τα κοινωνικά κριτήρια, οι
όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με
την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.
7. Το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων
13 και 13Α, είτε αυτές γίνονται απευθείας από το Δημόσιο είτε από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού προς τρίτους, και
ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης (ήτοι με απευθείας παραχώρηση προς τους όμορους, προφορική ή
ηλεκτρονική δημοπρασία) κατατίθεται από τον παραχωρησιούχο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ύστερα από σχετικό
σημείωμα 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 εκατό (40%) στο Δημόσιο. Ειδικά για τις πε-
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ριοχές για τις οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων 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
αποδιδόμενου 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 περιορισμούς που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης ή προβαίνει σε μεταβολή του σκοπού, της χρήσης ή της φύσης
του παραχωρηθέντος ακινήτου, ανακαλείται υποχρεωτικά η παραχώρηση, αζημίως για το Δημόσιο, με την
έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,
εφαρμόζονται τα άρθρα 27 και 29 και υφιστάμενα έργα
καταλαμβάνονται από το Δημόσιο.
9. Η πράξη παραχώρησης δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις.
10. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να εξαιρεί, με
απόφασή του, από την παραχώρηση απλής χρήσης
αιγιαλού ιδίως για λόγους επικινδυνότητας, δημόσιας
ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, ιστορικής
προστασίας, για λόγους κοινωνικούς και για λόγους
μεγάλης τοπικής σημασίας, ύστερα από τεκμηριωμένη
γνωμοδότηση του οικείου Ο.Τ.Α. ή της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας. Οι εξαιρέσεις της παρούσας ισχύουν
για πέντε (5) έτη, μετά την πάροδο των οποίων επανεξετάζονται όλες οι περιπτώσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να τροποποιεί ανά έτος την απόφασή του με
την προσθήκη και νέων εξαιρέσεων. Για όσους από τους
εξαιρούμενους αιγιαλούς της παρούσας παραγράφου
υφίστανται ενεργές συμβάσεις παραχώρησης κατά το
χρόνο έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης του προηγουμένου εδαφίου, η εξαίρεση αρχίζει από τη λήξη της
παραχώρησης.
11. Οι πράξεις παραχώρησης καταχωρίζονται σε
Ηλεκτρονικό Μητρώο Πληροφοριών (ΗΜΠ), το οποίο
εξασφαλίζει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα, με
ηλεκτρονικά μέσα, με τους λοιπούς συμπράττοντες φορείς του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού 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
θέμα 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
από σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εθνικής Άμυνας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, για σκοπούς
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που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, επιτρέπεται η παραχώρηση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 13 και
14, της χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών
θαλασσίων εκτάσεων, καθώς και του συνεχόμενου αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών
γεωργικών, κτηνοτροφικών (ιδίως για εκτροφή ζώων,
εγκατάσταση μελισσοκομείων και εκτροφείων σαλιγκαριών), αλιευτικών, υδατοκαλλιέργειας, ναυταθλητικών,
τουριστικών, ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε,
ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, εθνικής άμυνας και
ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας. Με την αίτηση
για την παραχώρηση προσκομίζεται η απαιτούμενη από
ειδικές διατάξεις 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 περίπτωση παραχώρησης για σκοπούς περιβαλλοντικής έρευνας εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Επιτρέπεται κατά τον ίδιο τρόπο και για τους σκοπούς της παραγράφου 1 χωρίς δημοπρασία, η κατά χρήση 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
παραχώρηση προσκομίζεται η απαιτούμενη από ειδικές
διατάξεις 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 χρήσης γης.
3. Η παραχώρηση της παραγράφου 1 γίνεται ύστερα από δημοπρασία, η οποία μπορεί να διενεργείται
και ηλεκτρονικά, τα δε πρακτικά της εγκρίνονται από
τον Υπουργό Οικονομικών. Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται
το αντάλλαγμα που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών είναι δυνατή η απευθείας παραχώρηση
σε Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αλλά και σε
ιδιώτες αν προηγήθηκαν δύο (2) άγονες δημοπρασίες ή
αν σε αυτές δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από περισσότερους ενδιαφερόμενους και δεν αναπτύχθηκε πραγματικός ανταγωνισμός. Το αντάλλαγμα της απευθείας
παραχώρησης του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 16Α.
4. Για την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο της παραχώρησης του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως
το άρθρο 14.
5. Στις παραχωρήσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 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 άρθρο 16Α ως εξής:
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«Άρθρο 16Α
Αντάλλαγμα χρήσης –
αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης
1. Το αντάλλαγμα χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης,
παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και
υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας,
λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού για τις χρήσεις
των άρθρων 11, 12, 13, 13Α, 14 και 16, καθώς και η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης των χώρων αυτών, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για την παραχώρηση
οργάνου 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 καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για
τον καθορισμό της τιμής βάσης λαμβάνονται υπόψη οι
αντικειμενικές και μισθωτικές αξίες των πλησιέστερων
ακινήτων εκάστης γεωγραφικής περιοχής.
3. Το Είδος Δραστηριότητας διαιρείται στις εξής κατηγορίες:
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 τελετές,
εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, λήψεις με οπτικοακουστικά μέσα, ερευνητικοί σκοποί).
δ) Απλή χρήση των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου
13Α (φουσκωτά θαλάσσια μέσα αναψυχής, υδατοκαλλιέργειες).
ε) Έργα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 (έργα κοινής ωφέλειας, ναυταθλητικά, ανάπλασης, εξυπηρέτησης ερευνητικών σκοπών).
στ) Έργα της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 14 (Υδατοκαλλιέργειες) και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 (υποθαλάσσιοι 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 εγκαταστάσεις 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 Δραστηριότητας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργείου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο μαθηματικός τύπος από τον οποίο θα προκύπτει
το αντάλλαγμα χρήσης με βάση τα προηγούμενα κριτήρια και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του.
Το αντάλλαγμα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και ειδικά
για τις χρήσεις του άρθρου 14 αναπροσαρμόζεται ανά
πενταετία.
Το αντάλλαγμα που προκύπτει από το παρόν άρθρο
στις περιπτώσεις των δημοπρασιών αποτελεί την τιμή
εκκίνησης.
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Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2971/2001

Στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης
λιμένα, με απόφαση της διοίκησής του, που εγκρίνεται,
ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και από το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να παραχωρεί,
με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη
χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στη Χερσαία Ζώνη
Λιμένα. Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων,
ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραχώρηση χώρων της ζώνης
λιμένα σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, μεταλλευτικές,
λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιομηχανικών
ορυκτών απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές
και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η
σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Οι γνώμες του προηγουμένου εδαφίου
πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται
χωρίς αυτές. Στην απόφαση 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 Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίνονται οι παραχωρήσεις απλής
χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα χρονικής
διάρκειας μικρότερης των τριών (3) ετών, που δεν συνοδεύονται 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
όρους 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 συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής
φύσης και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., πριν από την υλοποίηση της
παραχώρησης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται για τους τουριστικούς
λιμένες του άρθρου 29 του ν. 2160/1993.».
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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 αυτογνωμόνως 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 Κτηματικής Υπηρεσίας Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής
(Π.Δ.Α.), το οποίο κοινοποιείται σ’ αυτόν κατά του οποίου
απευθύνεται, ανεξαρτήτως του χρόνου ενάρξεως κατοχής του χώρου. Επίσης, τοιχοκολλάται μέσα σε τρείς (3)
ημέρες από την ανωτέρω κοινοποίηση στην αυθαίρετη
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 άγνωστη η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του
προσώπου 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 ανακοπής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου, η οποία
δεν μπορεί να παραταθεί, ενώπιον του αρμόδιου κατά
τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει αυτήν
κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών.
Η άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του
πρωτοκόλλου, 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 ανατρεπτική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών
στον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας που το
εξέδωσε, επί ποινή ακυρότητας της ασκηθείσας ανακοπής. Κατάθεση παραβόλου ή εγγραφή της ασκούμενης ανακοπής στο βιβλίο διεκδικήσεων δεν απαιτείται.
Το βάρος της απόδειξης φέρει ο ανακόπτων, με τα δε
προσαγόμενα αποδεικτικά μέσα συνεκτιμώνται και όσα
προσκομίζονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.
Κατά της απόφασης 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 διατάξεις. Η απόφαση που εκδίδεται
σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν
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εμποδίζει την επιδίωξη των δικαιωμάτων σύμφωνα με
την τακτική διαδικασία είτε 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 αφορούν την κυριότητα ή τη νομή
του χώρου, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική
αγωγή μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την επίδοση
της απόφασης, διαφορετικά το πρωτόκολλο παραμένει
σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1539/1938 (Α΄488).
2. Σε βάρος οποιουδήποτε κατέχει ή κάνει χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου, πυθμένα θάλασσας και υπεδάφους του βυθού
της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, χωρίς συμβατική σχέση με το Δημόσιο
ή Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στον οποίο έχει νομίμως παραχωρηθεί η χρήση αυτών, εκδίδεται Πρωτόκολλο Καθορισμού
Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.), με το
οποίο επιβάλλεται αποζημίωση για την άνευ συμβατικής
σχέσης κατάληψη ή και χρήση του χώρου. Η αποζημίωση υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Με το ίδιο
πρωτόκολλο επιβάλλεται και πρόστιμο, το οποίο δεν
μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της καθορισθείσας
αποζημίωσης. Για τον υπολογισμό του προστίμου του
προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις της παράβασης, ιδίως δε το είδος και η
έκταση του καταληφθέντος χώρου, η επ’ αυτού ασκούμενη δραστηριότητα, καθώς και η υποτροπή του υποχρέου.
Αν το πρωτόκολλο εκδίδεται σε βάρος περισσοτέρων
προσώπων, αυτά καθίστανται συνυπόχρεα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή της καθορισθείσας αποζημίωσης 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 ανατρεπτική 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 απαιτείται, ως την πρώτη συζήτησή της,
να προσκομιστεί στο δικαστήριο αποδεικτικό καταβολής
ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της καθορισθείσας
αποζημίωσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Το ανωτέρω
ποσό, αν η ανακοπή απορριφθεί ή γίνει εν μέρει δεκτή
για οποιοδήποτε λόγο, συνυπολογίζεται κατά τη σχετική
εκκαθάριση της αξίωσης του Δημοσίου, ενώ, αν αυτό
γίνει δεκτό, αποδίδεται σε αυτόν που το κατέβαλε, χωρίς
τόκο. Οι έννομες αυτές συνέπειες επέρχονται ακόμη κι

1819

αν δεν υπάρχει σχετική ρητή διάταξη στην απόφαση.
Η άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του
ανωτέρω πρωτοκόλλου, με αίτηση, όμως, του ανακόπτοντος, μπορεί να ζητηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο η
αναστολή εκτέλεσης αυτού μέχρι την έκδοση απόφασης
επί της ανακοπής. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται
επί ανακοπών κατά Π.Κ.Α.Α.Χ. δεν χωρεί ένδικο μέσο.
Αν η απόφαση που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο
για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη νομή του
χώρου, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή
μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την επίδοση της απόφασης, διαφορετικά το πρωτόκολλο παραμένει σε ισχύ
και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται
η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1539/1938. Ειδικά για τις
περιοχές για τις οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 4519/2018, από
την αποζημίωση και το πρόστιμο που επιβλήθηκαν με
το Π.Κ.Α.Α.Χ. ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) αποδίδεται
στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων ανωτέρω Φορέων, ρητώς απαγορευομένης της
μεταφοράς οποιουδήποτε ποσοστού από το ποσό αυτό
σε οποιονδήποτε άλλο φορέα ή για οποιαδήποτε άλλη
χρήση.
3. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για εποχιακή 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 αυθαίρετων 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,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5 ) ημερών από
την κοινοποίηση της πράξης, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει η ανακοπή να
κοινοποιηθεί στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής 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 επιμέλεια του ανακόπτοντος στον Προϊστάμενο της
αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και στον οικείο Δήμο.
Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της
απόφασης επί της ανακοπής του προηγούμενου εδαφίου
ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση
της ανακοπής εναντίον της Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης, ο καθ’ ου η Πράξη οφείλει να απομακρύνει τις κατασκευές/πράγματα, με τα οποία έχει γίνει η κατάληψη.
Ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού διαπιστώνει την εμπρόθεσμη απομάκρυνσή τους. Αν αυτά δεν απομακρυνθούν
εμπρόθεσμα, ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υποχρεούται να
τα απομακρύνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από
την πάροδο της προθεσμίας εντός της οποίας ο καθ’ ου
όφειλε να ενεργήσει για την απομάκρυνση. Επίσης, εκδίδεται Π.Κ.Α.Α.Χ., με το οποίο επιβάλλεται αποζημίωση
και πρόστιμο που καθορίζονται στο διπλάσιο των υπο-
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λογιζομένων σύμφωνα με την παράγραφο 2. Επιπλέον,
ο αυθαίρετος κάτοχος, ο σύζυγός του, οι συγγενείς του
εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι το δεύτερο βαθμό,
καθώς και ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή ιδιωτικές 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 θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου
ποταμού για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.Οι ρυθμίσεις της συγκεκριμένης παραγράφου εφαρμόζονται
και για όσους επεκτείνονται αυθαίρετα σε χώρο πέραν
αυτού που τους έχει παραχωρηθεί νομίμως.
4. Τα πάσης φύσεως κτίσματα και γενικώς κατασκευάσματα, τα οποία έχουν εν όλω ή εν μέρει κατασκευασθεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια
ζώνη, 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
θεωρούνται παράνομα και κατεδαφίζονται, ανεξάρτητα από το χρόνο κατασκευής τους ή της χρήσης τους.
Ομοίως κατεδαφίζονται τα πάσης φύσεως κτίσματα και
εν γένει κατασκευάσματα, τα οποία έχουν ανεγερθεί ή
θα αναγερθούν χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία,
μετά τον καθορισμό και τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων των άρθρων 7 και 10, ανεξάρτητα από το χρόνο
ανέγερσής τους ή αν κατοικούνται ή διαφορετικά πως
χρησιμοποιούνται. Προς τούτο ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδάφισης, 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 κοινοποίηση να κατεδαφίσει τα κτίσματα και να άρει τα πάσης
φύσεως κατασκευάσματα. Παράλληλα, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αποστέλλει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Από την κατεδάφιση εξαιρούνται κτίσματα
και κατασκευάσματα που τελούν υπό την προστασία
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και
κατασκευές ή κτίσματα που έχουν ήδη κηρυχθεί προστατευόμενα ή διατηρητέα με απόφαση αρμόδιας αρχής.
Ενόσω εκκρεμεί η διαδικασία κήρυξης αυτών ως προστατευομένων ή διατηρητέων, αναστέλλεται η έκδοση
ή η εκτέλεση εκδοθέντος πρωτοκόλλου κατεδάφισης.
5. Αν δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα του
προσώπου που κατέλαβε την κοινόχρηστη έκταση και
ανήγειρε ή κάνει χρήση της παράνομης κατασκευής, η
αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία δημοσιεύει πρόσκληση
προς οποιονδήποτε γνωρίζει σχετικά να γνωστοποιήσει
στην υπηρεσία την ταυτότητά του. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και
δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα με πανελλήνια
κυκλοφορία και μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δήμου ή της
περιφερειακής ενότητας, αν στο Δήμο δεν εκδίδεται
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τέτοια εφημερίδα. Μετά την άπρακτη πάροδο τριάντα
(30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση, το πρωτόκολλο εκδίδεται κατά αγνώστου και τοιχοκολλάται στην
προς κατεδάφιση κατασκευή και στο κατάστημα του
οικείου Δήμου. Η συντασσόμενη έκθεση αποστέλλεται
στην Κτηματική Υπηρεσία. 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 παράγραφου 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 τοιχοκόλλησή του δεν κατεδαφιστεί η αυθαίρετη κατασκευή,
ειδοποιείται για την κατεδάφιση η οικεία Αποκεντρωμένη 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 κατεδάφιση. Το πρωτόκολλο ισχύει ως άδεια κατεδάφισης
της αρμόδιας αρχής και η σχετική δαπάνη βαρύνει εις
ολόκληρο το χρήστη και αυτόν που παράνομα προέβη
στην κατασκευή που πρόκειται να κατεδαφιστεί, βεβαιώνεται 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
υπάρχει, της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής συνοδευόμενη
από 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
άμεσος 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 προστασίας δημόσιων κτημάτων, εφόσον δεν αντίκεινται
στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
9. Οι δημοτικές αρχές που παραχώρησαν την απλή
χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης,
υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού
θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου
ποταμού υποχρεούνται να αναφέρουν αμελλητί στην
αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αυθαίρετες κατασκευές
ή χρήσεις επί των κοινόχρηστων χώρων του παρόντος,
οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή τους. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι Φορείς Διαχείρισης για τις περιοχές
αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου
στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού,
χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα της αρμοδιότητάς
τους. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά το
πειθαρχικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, όπως
προβλέπεται και τιμωρείται από τις οικείες για ένα έκαστο εξ αυτών διατάξεις.».
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10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή 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 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τρίτος που, κατά παράβαση της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 6 του άρθρου 15, μεταβιβάζει μερικά ή
ολικά 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 παραγράφου 1 και, αν το δικαίωμα αφορά έργα ή λιμενικές
εγκαταστάσεις, 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 εισπράττεται σύμφωνα με της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..».
Άρθρο 41
Τελικές διατάξεις
Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 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
νομοθεσία.
2. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
αιτήσεις για τη διατήρηση έργων και κατασκευών και
περαιτέρω 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 προθεσμίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα
και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, που έχουν
γίνει με υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 όπως ίσχυε
πριν από την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο,
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.
4. Άδειες παραχώρησης χρήσης για την κατασκευή
έργου επί του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της
παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα
και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθά-
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λασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, που
εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 εξακολουθούν
να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.
5. Για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων 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 υπέδαφος
του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και
κοίτης πλεύσιμου ποταμού, μέχρι 28.7.2011 και για τα
οποία κατά τον χρόνο κατασκευής τους δεν υπήρχε η
υποχρέωση έκδοσης αναγκαίων αδειοδοτήσεων, υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος
του παρόντος τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες από τα συναρμόδια 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 σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 115
του από 11/12.11.1929 π.δ. «περί διοικήσεως δημοσίων
κτημάτων», το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 2 του ν. 4266/1929 και αντικαταστάθηκε 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 παρόντος 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 προϊσχύσασες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί
να εξετασθεί η αίτησή του με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους υποβάλλει σχετικό αίτημα εντός τρίμηνης
αποκλειστικής προθεσμίας από την έναρξη ισχύος του
παρόντος στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.
8. Η εξαίρεση από την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με βάση το άρθρο 8 της
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.5.2017 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων,
τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας 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 άρθρο αυτό γίνεται στο εξής σύμφωνα με το άρθρο 14Α.
Οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί για την αδειοδότηση
σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4599/2019 μπορεί να
συμπληρωθεί μέσα σε τρείς (3) μήνες από την έναρξη
ισχύος των αποφάσεων των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 14Α.
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10. Κατά των αποφάσεων επανακαθορισμού της οριογραμμής 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 αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη
λειτουργίας 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),
όπως 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
παραίτηση από αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα, που
ασκήθηκαν από αυτό, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ένδικων βοηθημάτων που ασκήθηκαν κατά του Δημοσίου,
εφόσον η υπόθεση υπάγεται γενικά στην καθ’ ύλην, αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, του Μονομελούς Πρωτοδικείου και του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Το αυτνό ισχύει και για υποθέσεις, που υπάγονται στην
καθ’ ύλην, αρμοδιότητα και κάθε άλλου δικαστηρίου,
εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς, ανεξάρτητα από
τον χαρακτήρα της ως ιδιωτικής ή διοικητικής, δεν υπερβαίνει το ποσό της καθ’ ύλην, αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου,
β) τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά δικαστικών
αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί, και την παραίτηση
από ένδικα μέσα, που έχουν ασκηθεί, ανεξάρτητα από
το αντικείμενο ή το ποσό της διαφοράς,
γ) τη μη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης
δανειστών, εφόσον η διαφορά μεταξύ του ποσού των
αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δημοσίου ή του συνολικού εκπλειστηριάσματος αφενός και του ποσού της
κατάταξης 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 περιπτώσεις: αα) για τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά
αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
εφόσον δεν μπορεί να ασκηθεί παραδεκτά, λόγω του
ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης, και δεν
συντρέχουν λόγοι για την κατ’ εξαίρεση άσκησή τους,
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ββ) για τη μη άσκηση ένδικων μέσων επί φορολογικών
και τελωνειακών υποθέσεων και υποθέσεων εκτέλεσης
(κοινής και διοικητικής), γγ) για τη μη άσκηση ένδικων
μέσων κατά αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων, εφόσον
το αντικείμενο 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 ανακοπής κατά δηλώσεων τρίτων, οι οποίες υποβάλλονται συνεπεία κατασχέσεων, που επιβάλλονται στα
χέρια τους εκ μέρους των φορολογικών και τελωνειακών
αρχών, εε) για τη μη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών, εφόσον η διαφορά μεταξύ του ποσού
των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δημοσίου ή του συνολικού εκπλειστηριάσματος αφενός και του ποσού της
κατάταξης του Δημοσίου αφετέρου δεν υπερβαίνει το
ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, στστ) για την
εισαγωγή 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 Δικονομίας [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
εγγραφών με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», στις
οποίες το Δημόσιο, όπως προκύπτει από έγγραφα όλων
των αρμόδιων υπηρεσιών του, δεν προβάλλει, ούτε επιφυλάσσεται να προβάλλει δικαιώματα επί του ακινήτου.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Πράξη συντάσσεται
ύστερα από προφορική εισήγηση του εισηγητή της υπόθεσης, 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 Τριμελείς Επιτροπές παραπέμπουν στο οικείο Τμήμα οποιαδήποτε υπόθεση της αρμοδιότητάς τους, αν κρίνουν ότι
παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή έχει ευρύτερες
δημοσιονομικές επιπτώσεις.
Με την εξαίρεση των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου 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 υποθέσεις του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) τίθεται απλή επισημειωματική πράξη στον φάκελο της υπόθεσης που υπογράφεται
από τον χειριστή της υπόθεσης και τον Προϊστάμενο 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 αντικείμενο 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 κρίνεται ότι
παρέλκει η εισαγωγή τους σε Τμήμα ή στην Ολομέλεια,
β) να ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων επί των οποίων
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οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με Πράξη, χωρίς
να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού,
και γ) να ορίζεται ότι για τη μη άσκηση ή την αποδοχή
αγωγών ή ένδικων βοηθημάτων ή τη μη άσκηση ενδίκου
μέσου, σε υποθέσεις με ανώτατο όριο την υλική αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου ή που τα νομικά τους ζητήματα
έχουν κριθεί με αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων ή την
παραίτηση από ένδικο μέσο που ασκήθηκε αποκλειστικά
για διαφύλαξη της προθεσμίας, τίθεται επισημειωματική πράξη στον φάκελο της υπόθεσης που υπογράφεται
από τον χειριστή της υπόθεσης και τον Προϊστάμενο του
αντίστοιχου Γραφείου Ν.Σ.Κ..
Η Τριμελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Ν.Σ.Κ. αποφαίνεται σε θέματα αρμοδιότητάς της για
υποθέσεις επαρχιών στις οποίες δεν λειτουργούν
Δικαστικά Γραφεία ή αν στα Δικαστικά Γραφεία που λειτουργούν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής ή
σε υποθέσεις Γραφείων Νομικών Συμβούλων ή Ειδικών
Γραφείων 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
προϋποθέσεις και η διαδικασία άσκησης των παραπάνω
αρμοδιοτήτων».
2. Η ηλεκτρονική κατάθεση στο Ν.Σ.Κ. αιτήσεων ιδιωτών για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ αυτών και του Δημοσίου 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
απόφαση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ., μπορεί να ορίζονται και άλλες κατηγορίες υποθέσεων, διαδικασίες ή ενέργειες που διεκπεραιώνονται
ηλεκτρονικά 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
απόφαση 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
Τμήματα και στην Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ.. Για την προεδρία του Γραφείου Επιθεώρησης, οι οργανικές θέσεις
των Αντιπροέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία (1).
2. Το Γραφείο Επιθεώρησης: α) καθορίζει ποσοτικούς
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και ποιοτικούς στόχους για τις υπηρεσιακές μονάδες
του Ν.Σ.Κ. και τους λειτουργούς του, β) παρακολουθεί,
ελέγχει και αξιολογεί το έργο των υπηρεσιακών μονάδων του Ν.Σ.Κ., των λειτουργών του και των εξωτερικών
συνεργατών του Ν.Σ.Κ., γ) συγκεντρώνει στοιχεία για τον
αριθμό, το είδος και τη σοβαρότητα των δικαστικών και
εξώδικων υποθέσεων, δ) υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε
έτους 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.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα
από πρόταση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., καθορίζονται
αναλυτικά 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 Γραφείου Επιθεώρησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα».
2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 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
υπερημερίας κάθε οφειλής του Δημοσίου ισούται προς
το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO), που ισχύει
κατά την ημερομηνία άσκησης του ένδικου βοηθήματος, πλέον τριών (3,00) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως.
Το επιτόκιο του προηγούμενου εδαφίου δεν μεταβάλλεται, κατά το μέρος που αφορά το επιτόκιο των πράξεων
Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (MRO), πριν από την εκάστοτε σωρευτική μεταβολή 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
ιδιωτών που στηρίζονται σε ειδικές και ευθέως εφαρμοζόμενες 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
παρόντος.
2. Στην περίπτωση των ένδικων βοηθημάτων κατά του
Δημοσίου, τόκος οφείλεται, σε κάθε περίπτωση, μόνο
από την επίδοση των σχετικών δικογράφων από τον διάδικο στον Υπουργό Οικονομικών ή στο αρμόδιο όργανο
του Δημοσίου ή της Αρχής που προβλέπεται από τον
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νόμο σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων. Ειδικές διατάξεις
νόμου, οι οποίες προβλέπουν ρητά διαφορετικό χρόνο
έναρξης 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 ανάγονται και υπολογίζονται σε χρόνο μετά την πρώτη του
επόμενου 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 Καλαμάτας, 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 αποτελεί το προς ανατολάς τμήμα του δημόσιου ακινήτου
με ΚΑΕΚ 360882304015, όπως αυτό εμφαίνεται στο προσαρτημένο, ως Παράρτημα I του παρόντος, τοπογραφικό
διάγραμμα της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών
Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, που συντάχθηκε από
τον αγρονόμο/τοπογράφο μηχανικό Γεώργιο Βλάχο την
21.11.2018 και θεωρήθηκε την ίδια μέρα από τον ίδιο, ως
Προϊστάμενο, και αποτυπώνει το παραχωρούμενο τμήμα σε κλίμακα 1:2.500, επί διαγράμματος εξαρτημένου
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 ακινήτου,
που έχουν ληφθεί από τα δεδομένα χωρικής βάσης του
Ψ.Υ.ΔΗ.Π.Ε.Κ., με τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1213-14-15-16-17-18-19-20-21-26-27-28-29-30-31-32-3334-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-4-6-47-1.
2. Η παραχώρηση γίνεται για την κατασκευή από τον
παραχωρησιούχο Δήμο εγκαταστάσεων άθλησης, διαμόρφωση 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 παραχωρούμενου 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 ακινήτου για λόγους δημοσίου συμφέροντος και, ιδίως, για
λόγους εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, για την
προσωρινή στέγαση ή παραμονή τμημάτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για την προσόρμιση
και παραβολή πλοίων του Λιμενικού Σώματος και του
Πολεμικού Ναυτικού, ύστερα από σχετική ενημέρωση
του Δήμου.
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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
απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, την
τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων και των διατάξεων περί αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού για την
υλοποίηση 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 παραχώρησης μπορεί να καλύπτεται είτε από ίδιους
πόρους του Δήμου είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή,
όπως χρηματοδότηση από ενωσιακά προγράμματα και
κρατική επιχορήγηση.
β) Ο Δήμος Καλαμάτας υποχρεούται στην, με αποκλειστικά δικές του δαπάνες, κατασκευή, συντήρηση,
βελτίωση, επισκευή, φύλαξη και ανάπλαση του παραχωρουμένου ακινήτου και των επ’ αυτού κτηρίων, έργων και
εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν, που παραμένουν επ’
ωφελεία του ακινήτου και του Ελληνικού Δημοσίου, και
μπορεί να προβεί σε κατεδάφιση κτηρίων και κατασκευών, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης των
προβλεπόμενων νόμιμων αδειών. Αξίωση του Δήμου για
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 κατασκευής, 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 ευθύνη ή υποχρέωση για τα πραγματικά ή νομικά ελαττώματα
του ακινήτου, τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση
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 πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, αφού προηγηθεί αυτοψία των αρμόδιων οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου,
στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών,
σε καλή κατάσταση, δεκτική χρήσης για τους αντίστοιχους σκοπούς, λαμβανομένων, πάντως, υπόψη της εύλογης φθοράς από τη συνήθη χρήση, των φθορών, καταστροφών ή ζημιών που οφείλονται σε τρομοκρατικές
ενέργειες ή εχθροπραξίες, καθώς και των εγκεκριμένων
από το Ελληνικό Δημόσιο αποξηλώσειων ή κατεδαφίσεων εγκαταστάσεων ή κτιρίων.
6. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, με αιτιολογημένη
απόφασή του, να ανακαλέσει την παραχώρηση της χρήσης 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 άλλον σπουδαίο λόγο δημοσίου συμφέροντος.
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Άρθρο 47
Παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα
τμημάτων δημόσιου ακινήτου προς τον Δήμο
Κοζάνης
1. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, στον Δήμο Κοζάνης η χρήση, για χρονικό διάστημα ενενήντα εννέα
(99) ετών, του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 404 και με
ΚΑΕΚ 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 προσαρτημένο,
ως Παράρτημα ΙI του παρόντος, τοπογραφικό διάγραμμα
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 παραχώρηση γίνεται για την αξιοποίηση και χρήση
του ακινήτου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο με την ΠΕ.ΧΩ.
1299/00, απόφαση τροποποίησης του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Κοζάνης (Δ΄129),
σύμφωνα με το οποίο το ακίνητο εμπίπτει στο οικοδομικό τετράγωνο 203 με χρήσεις εντός αυτού «Αναψυχή,
Πολιτισμός – Αθλητισμός, Χώρος Δημοτικού Σχολείου
Κ.Χ., Στάθμευση».
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να αρθεί η παραχώρηση της χρήσης του
ανωτέρω ακινήτου, ιδίως, για καθυστέρηση, ματαίωση
ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης,
αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης, καθώς και για λόγους 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
οποία προστέθηκε με το άρθρο τρίτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10.8.2018 (Α΄ 149), όπως
ισχύει, 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 Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που θα έχουν εκδοθεί έως
τις 31.12.2019, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή
τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν
στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τα έτη 2018
και 2019 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα
επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων
εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούμενου εδαφίου.»
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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
Ένωσης: αα) για τις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών σε
υποκειμένους 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 εκτελούνται 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
Ένωσης.»
2. Μετά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 15 του
άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
τυχόν συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, μετά
από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξειδικεύονται περαιτέρω τα
κριτήρια χρήσης και εκμετάλλευσης, που προβλέπονται
στην παρούσα παράγραφο και ορίζεται ο τρόπος απόδειξης 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. ρυθμίζεται
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
αναλόγως 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 παραγράφου 1, που αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα
οποία μεταφέρει στη χώρα αυτοπροσώπως από άλλο
κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα, απαλλάσσονται από τον
φόρο κατανάλωσης. Για να προσδιοριστεί κατά πόσο
τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ίδια χρήση ιδιώτη,
λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
α) η εμπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατοχής των προϊόντων,
β) ο τόπος όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα
με την περίπτωση, ο χρησιμοποιούμενος τρόπος μεταφοράς,
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γ) κάθε έγγραφο σχετικό με τα προϊόντα,
δ) η φύση των προϊόντων,
ε) η ποσότητα των προϊόντων, για την οποία, ως αποδεικτικό στοιχείο ορίζεται το ποσοτικό όριο των δεκατριών (13) γραμμαρίων μείγματος καπνού που περιέχεται
στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθρου
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, προστίθενται περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄ ως εξής:
«ιβ) «Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου»: Η εγκατάσταση καταναλωτή φυσικού αερίου στην οποία παραδίδεται φυσικό αέριο για τελική χρήση.
ιγ) «Διανομέας ή Αναδιανομέας φυσικού αερίου» είναι:
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 αερίου,
ββ. ο Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, κατά την έννοια 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
φυσικού αερίου.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 73 του
ν. 2960/2001, η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 36 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), αντικαθίσταται
ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Τελωνειακές 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 αποκτώνται από την έναρξη ισχύος των άρθρων 10 έως και
15 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192).
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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 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας 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 υπόλοιπο 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 αποφάσεων και πρακτικών Τριμελούς
Επιτροπής του Ν.Σ.Κ.. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το φορολογικό έτος απόκτησης
των ανωτέρω εισοδημάτων, 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 συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε ευρώ,
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 επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, με αντικείμενο εργασιών 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 πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών
εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο 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 άρθρο 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 εργασίες για το εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ
συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ
κατά 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
μικρότερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000)
δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά του παρόντος υπολογίζεται
για πενήντα χιλιάδες (50.000) δολάρια Η.Π.Α. Το ίδιο ισχύει και για τα έτη έναρξης ή λήξης της δραστηριότητας
της επιχείρησης, κατά τα έτη 2012-2018, ανεξάρτητα
από τη χρονική διάρκεια αυτών, όταν το εισαγόμενο και
μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό
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 εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και
το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τη διετία
2019-2020, είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000)
δολαρίων 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.
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Τα ανωτέρω ελάχιστα ετήσια ποσά εισφοράς βεβαιώνονται και για το εισαγόμενο συνάλλαγμα στα έτη έναρξης 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 ημεδαπές, καθώς και σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν
εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα του άρθρου
25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή
εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία παράλληλα με τις λοιπές υπαγόμενες εργασίες, όπως αυτές
ορίζονται με την άδεια εγκατάστασής τους.
Στις επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που,
εκτός της κύριας δραστηριότητας των ναυλομεσιτικών
και λοιπών ναυτιλιακών εργασιών, δηλώνουν με την
άδεια εγκατάστασής τους και τη διαχείριση ή εκμετάλλευση 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 αποδεικνύεται η άσκηση της δραστηριότητας της διαχείρισης
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πλοίου, επιβάλλεται η εισφορά του παρόντος για το εισαγόμενο συνάλλαγμα στο επόμενο της πενταετίας έτος.
Η πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου
εδαφίου αφορά τις επιχειρήσεις που η πενταετία ισχύος
της άδειας εγκατάστασής τους συμπληρώνεται το έτος
2018 και εφόσον προκύψει υποχρέωση για επιβολή εισφοράς, υπολογίζεται με βάση το εισαγόμενο συνάλλαγμα του έτους 2019 και καταβάλλεται κατά το έτος 2020.
3. Οι υπόχρεες στην εισφορά επιχειρήσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση υπολογισμού αυτής μέχρι το
τέλος Μαρτίου κάθε έτους, με βάση το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το
συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του προηγούμενου
αντίστοιχα έτους, για το εισαγόμενο συνάλλαγμα κατά
τα έτη 2012-2018.
Κατ’ εξαίρεση, η δήλωση εισφοράς των παραπάνω
υπόχρεων επιχειρήσεων για το συνολικό εισαγόμενο και
μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά το έτος 2016 υποβάλλεται
μέχρι τέλος Ιουνίου 2017.
Οι υπόχρεες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 για το
εισαγόμενο συνάλλαγμα κατά τα έτη 2019 και μετά, υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση εισφοράς
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου κάθε έτους, με βάση το συνολικό εισαγόμενο και
μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό
εισαγόμενο ποσό σε ευρώ του προηγούμενου αντίστοιχα έτους. Με την υποβολή της δήλωσης της παρούσας
παραγράφου γίνεται άμεσος προσδιορισμός της εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
4. Η εισφορά για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2012 έως και 2018
υπολογίζεται 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
καταβάλλεται το ένα τέταρτο (1/4) της εισφοράς σε ευρώ
και τα υπόλοιπα τρία τέταρτα (3/4) σε τρεις (3) ισόποσες
δόσεις κατά τους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης.
Η εισφορά για το συνολικό εισαγόμενο και μετατρεπόμενο 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 εργάσιμη
ημέρα των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου του έτους
υποβολής της δήλωσης. Το ποσό της εισφοράς στα έτη
αυτά υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. και μετατρέπεται σε
ευρώ με βάση την τιμή αναφοράς του δολαρίου Η.Π.Α.
έναντι του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(Ε.Κ.Τ.) κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής δήλωσης, για τον υπολογισμό της εισφοράς, λαμβάνεται η
τιμή αναφοράς των παραπάνω νομισμάτων κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης.
Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης,
για τον υπολογισμό της εισφοράς, λαμβάνεται η τιμή
αναφοράς των νομισμάτων αυτών που έχει ληφθεί με
την αρχική δήλωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα
δύο προηγούμενα εδάφια.
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Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον οι διευθυντές, διαχειριστές και
γενικά οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων της παραγράφου 1, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν
από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους
άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων
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
εγκατεστημένα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975
και έχουν σαν αντικείμενο εργασιών 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 πλόες, καθώς και με
την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και
επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις
ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες,
για μερίσματα 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 εργασιών τις αναφερόμενες στην περίπτωση α΄ υπηρεσίες
ή εργασίες, για μερίσματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται 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 διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία.
Ο φόρος της παρούσας παραγράφου βαρύνει το
δικαιούχο των μερισμάτων και αποδίδεται από αυτόν. Για
τα μερίσματα που λαμβάνονται κατά τα έτη 2012-2019
ο φόρος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή σχετικής
δήλωσης, 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
επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην
αλλοδαπή ή ημεδαπή η καταβολή ή η πίστωση του μερίσματος και καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της
δήλωσης.
Με την απόδοση του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε
φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου 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
χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του αριθμού των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της
επιχείρησης και του τελικού μετόχου ή εταίρου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
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Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που διανέμουν οι
επιχειρήσεις 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
διανέμουν, επιπλέον των μισθών, σε μέλη του Δ.Σ. ή σε
διευθυντές, 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 υπόχρεο των δηλώσεων του παρόντος ή υποβολής από αυτόν 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 περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς της παραγράφου 1, της
δήλωσης φόρου της παραγράφου 5, η διαδικασία υποβολής τους, τα αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου όργανα, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά 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, ετησίως, αποδίδεται ως πόρος του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ν.δ. 99/1973, Α΄ 173). Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και
κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας 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
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 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
έχουν 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 ισχύει για τα κέρδη που διανέμονται στους δικαιούχους από
το έτος 2020 και μετά.».
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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 ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄170) και
των ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και ΠΟΛ.1275/27.12.2013
αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
(Β΄3398), όπως ισχύουν, τα χρηματικά εντάλματα δεν
εξοφλούνται.».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4446/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α. Σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης 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,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4174/2013, τόσο από
τον κατασχόντα όσο και από τον καθ’ ου η κατάσχεση.
Σε περίπτωση 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 Δημοσίου, 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 Δημοσίων Εσόδων.
γ. Κατασχέσεις και εκχωρήσεις δεν εκτελούνται μετά
την αποστολή των στοιχείων του εντάλματος στην οικεία
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 Φεβρουαρίου 2019 Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, του οποίου
το κείμενο έχει ως εξής:
«ΝΕΟ ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
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
Αλέξιο Τσίπρα (στο εξής το «Ελληνικό Δημόσιο»)
και αφετέρου
2. Ατομικώς ένα έκαστο από τα πρόσωπα που περιγράφονται πλήρως στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος τα
οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, και εμφαινό-
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μενα, διά των διαχειριστριών εταιρειών, στο Παράρτημα
Ι, όπως εκπροσωπούνται ειδικώς, για την υπογραφή του
παρόντος, από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στον οποίο
συντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (στο εξής τα «μέλη της Ναυτιλιακής
Κοινότητας») καλούμενοι στο παρόν Συμφωνητικό ένας
έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος» από κοινού «Συμβαλλόμενοι»,
Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα
ακόλουθα:
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 Συνυποσχετικού
Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ημερομηνία
δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
νόμου με τον οποίο θα κυρώνεται το παρόν Νέο Συνυποσχετικό και η συμβατική διάρκειά του ορίζεται ως
αορίστου χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Καθορισμός της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καθορίζεται ως η εθελούσια 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
πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη σημαία πλοίων) από
εταιρεία 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 Ελλάδα ποσών σε οιοδήποτε νόμισμα, προερχομένων από
εισοδήματα εκ μερισμάτων των ως άνω πλοιοκτητριών
εταιρειών.
2. Η καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξαντλεί για το παγκόσμιο εισόδημα από τα μερίσματα των
πλοιοκτητριών εταιρειών της προηγούμενης παραγράφου κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω
φυσικών προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος,
κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, καθώς και από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
3. Πέραν της συνομολογημένης διά του παρόντος
Νέας 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
τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων
πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη
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σημαία, 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
έτος κατά το χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων δικαιούχων των ναυτιλιακών μερισμάτων, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 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 έτος
2018 που δηλώνονται με την υποβολή των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος στο έτος 2019.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καταβάλλεται από ένα έκαστο φυσικό πρόσωπο μέλος της Ναυτιλιακής Κοινότητας
στο Ελληνικό Δημόσιο στις προθεσμίες καταβολής του
φόρου εισοδήματος και παρακολουθείται με τον ΚΑΕ
που αφορά στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού
από την Ναυτιλία.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη
για καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Από το παρόν Νέο Συνυποσχετικό, δεσμευόμενα
και δικαιούμενα μέλη είναι τα μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας, τα οποία σε επίπεδο φυσικών προσώπων είναι
οι τελικοί μέτοχοι ή εταίροι 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 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 λόγο
δεν έχουν υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Παραρτήματος Ι, δεν έχουν συσταθεί ή εγκατασταθεί κατά
την υπογραφή του παρόντος δεν δεσμεύονται από το
παρόν, αλλά εφόσον επιθυμούν μπορούν να προσχωρήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Μέτρα διασφάλισης της ορθής εφαρμογής
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού, 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
πρόσωπα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας που έχουν
υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό του Παραρτήμα-
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τος Ι του παρόντος, αναλαμβάνουν την υποχρέωση στο
όνομα και για λογαριασμό των πλοιοκτητριών εταιρειών
των πλοίων που διαχειρίζονται, να καταβάλουν το υπολειπόμενο ποσό μετά την υποβολή των δηλώσεων του
φόρου πλοίων του επόμενου έτους της κάθε διετίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους
του παρόντος άρθρου. Τυχόν έλλειμμα των εσόδων από
τη Νέα Οικειοθελή Παροχή σε ένα έτος της εν λόγω
διετίας συμψηφίζεται 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 επιτροπή, 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 Ελλήνων Εφοπλιστών και εκπρόσωπο της Α.Α.Δ.Ε. συγκροτείται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία ορίζονται τα
μέλη της επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, η διάρκεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη
λειτουργία της.
3. Για την ορθή εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο
αυτό στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος σε έτος
της κάθε διετίας εφαρμογής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής 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 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 διαμορφώνεται με τις δηλώσεις φόρου πλοίων
πρώτης κατηγορίας πριν την αφαίρεση των μειώσεων
του φόρου αυτού.
4. Το ποσό ελλείμματος που με βάση την προηγούμενη 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 διοικητικά από την αρμόδια φορολογική Αρχή και παρακολουθείται με τον ίδιο ΚΑΕ με εκείνον του άρθρου 5 του
Νέου Συνυποσχετικού και καταβάλλεται εφάπαξ μέσα
σε ένα μήνα από την ημερομηνία προσδιορισμού αυτού.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Ευθύνη καταβολής
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Με την υπογραφή του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού, κάθε δεσμευόμενο και δικαιούμενο φυσικό
πρόσωπο μέλος της Ναυτιλιακής Κοινότητας καθίσταται
ευθέως αντισυμβαλλόμενος και επέχει απευθείας υποχρέωση 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 Ναυτιλιακής 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 πλημμελή 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 παρόντος δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας ή τρίτων
ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος τους, οποιαδήποτε
αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο σχετικά με
το παρόν Νέο Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Δυνατότητα τροποποίησης
του Νέου Συνυποσχετικού
1. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος
Νέου Συνυποσχετικού πρέπει να είναι έγγραφη και να
υπογράφεται 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, τροποποίησή του χωρεί μόνο με γραπτή συμφωνία και κύρωσή
του με νέο νόμο.
4. Το ισχύον κατά τον χρόνο υπογραφής του παρόντος
Νέου Συνυποσχετικού νομοθετικό πλαίσιο για τη φορολογία πλοίων συνιστά διαρκές δικαιοπρακτικό θεμέλιό
του.
5. Το Νέο Συνυποσχετικό καταργεί κάθε άλλη πρόβλεψη του προηγουμένου Συνυποσχετικού και των Προσθέτων Πράξεων αυτού, περί της Οικειοθελούς Παροχής.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Περίπτωση ανωτέρας βίας
Η εφαρμογή του Νέου Συνυποσχετικού από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τελεί υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν
γεγονότα ανωτέρας βίας που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή 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
ανακύψει από το Νέο Συνυποσχετικό ή σε σχέση με την
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ερμηνεία και την εφαρμογή θα επιχειρείται να διευθετηθεί φιλικά εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την
ημέρα υποβολής σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση μη
επίτευξης φιλικής διευθέτησης η διαφορά, την οποία
ρητώς τα μέρη αναγνωρίζουν ως διεθνή, θα λύνεται
αποκλειστικά και οριστικά με διαιτησία στον Πειραιά
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2735/1999 περί διεθνούς
εμπορικής διαιτησίας.
3. Το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίζει ένα διαιτητή ενώ ο τρίτος θα διορίζεται κατόπιν συμφωνίας των
Συμβαλλομένων Μερών και σε περίπτωση διαφωνίας
από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας.
4. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να διατάσσει
ασφαλιστικά μέτρα, αποκλειόμενης αυτής της δυνατότητας 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 Συμφωνητικό ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος» και από
κοινού «Συμβαλλόμενοι»,
Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα
ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1ο.
Σκοπός του Νέου Συμφωνητικού
Σκοπός του Νέου Συμφωνητικού είναι η δέσμευση των
Συμβαλλομένων ότι θα προβούν στη Νέα Οικειοθελή
Παροχή προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους του παρόντος και του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των
Συμβαλλομένων και του Ελληνικού Δημοσίου.
ΑΡΘΡΟ 2ο.
Έναρξη ισχύος και διάρκεια
του Νέου Συμφωνητικού
Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ημερομηνία υπογραφής του από τους Συμβαλλόμενους, όπως
εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος και η
συμβατική διάρκειά του ορίζεται ως αορίστου χρόνου.
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ΑΡΘΡΟ 3ο.
Καθορισμός της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καθορίζεται ως η εθελούσια καταβολή εκ μέρους των Συμβαλλομένων Μερών, ήτοι των, για τους σκοπούς του παρόντος Νέου
Συνυποσχετικού, τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό
ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη σημαία πλοίων) από εταιρεία 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 ποσών σε οιοδήποτε
νόμισμα, προερχομένων από εισοδήματα εκ μερισμάτων
των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.
2. Η καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξαντλεί για το παγκόσμιο εισόδημα από τα μερίσματα των
πλοιοκτητριών της προηγούμενης παραγράφου, κάθε
άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών
προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση
ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση,
καθώς και από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
3. Πέραν της συνομολογημένης διά του παρόντος
Νέας 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
τελικών μετόχων ή εταίρων ή πραγματικών δικαιούχων
πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη
σημαία, 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
έτος κατά το χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των Συμβαλλομένων Μερών, με την υποβολή
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και τη 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 έτος 2018 που δηλώνονται με την
υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στο
έτος 2019.
ΑΡΘΡΟ 5ο.
Καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
Η νέα Οικειοθελής Παροχή καταβάλλεται από έναν
έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών στο Ελληνικό Δημόσιο στις προθεσμίες καταβολής του φόρου εισοδήματος
και παρακολουθείται με τον ΚΑΕ που αφορά στα έσοδα
του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Ναυτιλία.
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ΑΡΘΡΟ 6ο.
Δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη
για καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Από το Νέο Συνυποσχετικό, δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη είναι τα Συμβαλλόμενα Μέρη, τα οποία σε
επίπεδο φυσικών προσώπων είναι οι τελικοί μέτοχοι ή
εταίροι 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
εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 25 επ. του ν. 27/1975.
2. Διαχειρίστριες εταιρείες που για οποιονδήποτε λόγο
δεν έχουν υπογράψει το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό,
δεν έχουν συσταθεί ή εγκατασταθεί κατά την υπογραφή του παρόντος δεν δεσμεύονται από το παρόν, αλλά
εφόσον επιθυμούν μπορούν να προσχωρήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 7ο.
Μέτρα διασφάλισης της ορθής εφαρμογής
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Κατά την εφαρμογή του Νέου Συνυποσχετικού, 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 Συμβαλλόμενα Μέρη του
παρόντος, αναλαμβάνουν την υποχρέωση στο όνομα
και για λογαριασμό των πλοιοκτητριών εταιρειών των
πλοίων που διαχειρίζονται, να καταβάλουν το υπολειπόμενο ποσό μετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου
πλοίων του επόμενου έτους της κάθε διετίας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Τυχόν έλλειμμα των εσόδων από τη Νέα
Οικειοθελή Παροχή σε ένα έτος της εν λόγω διετίας συμψηφίζεται 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 επιτροπή, 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 Ελλήνων Εφοπλιστών και εκπρόσωπο της Α.Α.Δ.Ε. συγκροτείται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία ορίζονται τα
μέλη της επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, η διάρκεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη
λειτουργία της.
3. Για την ορθή εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο
αυτό στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος σε έτος
της κάθε διετίας εφαρμογής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής 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
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αντιστοιχεί σε κάθε διαχειριζόμενο πλοίο του με επιμερισμό 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 διαμορφώνεται με τις δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας
πριν την αφαίρεση των μειώσεων του φόρου αυτού.
4. Το ποσό ελλείμματος που με βάση την προηγούμενη
παράγραφο αναλογεί σε κάθε διαχειριζόμενο πλοίο των
Συμβαλλομένων Μερών, 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 διοικητικά από την αρμόδια φορολογική Αρχή και παρακολουθείται με τον ίδιο ΚΑΕ με εκείνον του άρθρου 5 του
Νέου Συνυποσχετικού και καταβάλλεται εφάπαξ μέσα
σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία προσδιορισμού
αυτού.
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 υποχρέωση 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 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 πλημμελή εκπλήρωση της αυτοτελούς υποχρέωσης
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής που αναλογεί σε άλλο
μέλος.
3. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία δεν αποτελεί εξάλλου Συμβαλλόμενο Μέρος του παρόντος Νέου
Ιδιωτικού Συμφωνητικού ούτε θα συμβληθεί με το Ελληνικό Δημόσιο, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι
του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων
ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος της ή σε βάρος των
Μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, του προσωπικού της ή των προστηθέντων της, οποιαδήποτε αξίωση
ευθέως, αναγωγικά ή με άλλον τρόπο σχετικά με το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή το Νέο Συνυποσχετικό με
το Ελληνικό Δημόσιο.
ΑΡΘΡΟ 9ο.
Εξουσιοδότηση υπογραφής Συνυποσχετικού
με το Ελληνικό Δημόσιο
Οι Συμβαλλόμενοι διά του παρόντος εξουσιοδοτούν
ανεκκλήτως 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
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με το Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο θα καταγράφονται
οι ειδικότεροι όροι εκπλήρωσης της Οικειοθελούς Παροχής, ο μηχανισμός είσπραξης και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια εντός του πλαισίου του παρόντος Συμφωνητικού. Με την υπογραφή του Συνυποσχετικού με το Ελληνικό Δημόσιο, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος καθίσταται
ευθέως αντισυμβαλλόμενος του Ελληνικού Δημοσίου,
φέροντας 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,
ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος του, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλον τρόπο σχετικά με το
παρόν Συμφωνητικό ή το Συνυποσχετικό με το Ελληνικό
Δημόσιο.
ΑΡΘΡΟ 10ο.
Τροποποίηση
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος
Συμφωνητικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
ΑΡΘΡΟ 11ο.
Δυνατότητα τροποποίησης
του Νέου Συνυποσχετικού
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του Νέου Συνυποσχετικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται
και από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
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ΑΡΘΡΟ 12ο.
Περίπτωση ανωτέρας βίας
Η εφαρμογή του Νέου Συνυποσχετικού από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τελεί υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν
γεγονότα ανωτέρας βίας που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή ή αδύνατη την εκτέλεση των όρων του.
ΑΡΘΡΟ 13ο.
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση διαφορών–
Διαιτησία
Κάθε διαφορά, διένεξη ή συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα
ανακύψει 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
υποβολή σχετικού αιτήματος από ένα Συμβαλλόμενο
Μέρος προς τα λοιπά Μέρη, θα λύνεται αποκλειστικώς
και μερικώς με διαιτησία. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας θα είναι το Λονδίνο. Η διαιτησία θα διεξάγεται
στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της διαιτησίας του διεθνούς εμπορικού
επιμελητηρίου. 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 τροποποιούνται και μετά την πάροδο της ως άνω τασσόμενης
αποκλειστικής 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 αποκλειστικής προθεσμίας.».
Άρθρο 58
Τροποποίηση του ν. 4270/2014
1. α) Στο τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 31 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), η
ημερομηνία «1.1.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.1.2020».
β) Δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες δεν έχουν
εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, υποβάλλονται προς προληπτικό έλεγχο, ενώ
δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος,
χωρίς 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 Κυβέρνησης αρμοδιότητας των Δ.Υ.Ε.Ε., που έχουν έδρα
σε νομό με περισσότερες της μίας Δ.Υ.Ε.Ε., μπορεί να
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακατανέμονται οι υπηρεσίες 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 «έως
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 λέξεις
«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.».
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ε) Μετά το πέμπτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το έτος 2019 το ανωτέρω ποσό μπορεί να κατατεθεί στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας πριν από
την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. για το
έτος αυτό, εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικών - οικονομικών στοιχείων παροχής της καθολικής
ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του
έτους 2019, σε συνδυασμό με το επαληθευμένο ετήσιο
καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής
υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό
κόστος θα υπερβεί για το έτος 2019 το ποσό των δεκαπέντε 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
Υπουργείου 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
υπαλλήλους της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του
Υπουργείου Οικονομικών.».
3. α. Οι υπάλληλοι: i) της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ii) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και
iii) της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) δεν εξετάζονται, δεν διώκονται
και δεν ενάγονται για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση
ή πρόταση που διετύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις που ενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου ισχύουν για τους
ανωτέρω υπαλλήλους και όταν ασκούν καθήκοντα ως
μέλη Συμβουλίων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας που
συστήνονται και λειτουργούν στις ως άνω υπηρεσίες, 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 υπάλληλοι
έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον
εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή
να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις
εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση
παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών 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 Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007
(Α΄ 26).
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γ. Οι ως άνω υπάλληλοι, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις, κατά την
εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων,
μπορεί να παρίστανται και να εκπροσωπούνται από μέλος του Ν.Σ.Κ., ύστερα από απόφαση του Προέδρου του,
κατόπιν εγγράφου αιτήματος: i) του Υπουργού Οικονομικών, για τους υπαλλήλους της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών ii) του Γενικού
Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας για τους υπαλλήλους
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονομικών και iii) του Ειδικού Γραμματέα
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για τους υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. του Υπουργείου
Οικονομικών προς το Ν.Σ.Κ. που συνοδεύεται από θετική
εισήγηση του Προϊσταμένου της Οργανικής Μονάδας,
στην οποία υπηρετεί ο διωκόμενος ή εναγόμενος. Η ανωτέρω θετική εισήγηση δεν απαιτείται στην περίπτωση
που ο διωκόμενος ή εναγόμενος είναι Προϊστάμενος 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
οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η εκπροσώπησή τους
δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου αποκλείει την εκπροσώπησή τους παράλληλα και από μέλος του Ν.Σ.Κ..
Σε περίπτωση εκπροσώπησης των ως άνω υπαλλήλων,
δια ή μετά 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 αμετάκλητη εκδίκασή τους.
Εάν οι ως άνω υπάλληλοι καταδικασθούν αμετάκλητα
ή γίνει αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις 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 υπεράσπισης 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 αργότερο μέχρι τις
31.12.2019, επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών της Ε.Ε.Ε.Π.
με μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων, μόνιμων και
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
που υπηρετούν σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14
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του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ύστερα από ανακοίνωση-πρόσκληση της Ε.Ε.Ε.Π.. Η διάρκεια των αποσπάσεων μπορεί
να ανέρχεται σε έως τέσσερα (4) έτη. Οι μετατάξεις και
αποσπάσεις των προηγουμένων εδαφίων διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση
της Ε.Ε.Ε.Π.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα
από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., μπορεί να παραταθεί η απόσπαση υπαλλήλων που κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018
ήταν 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 τροποποιήσεις:
α) Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ του στοιχείου 17 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ανωτέρω δεν αφορούν την περίπτωση
εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείας, υποκείμενης σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, σύμφωνα με την
ενωσιακή νομοθεσία ή ισοδύναμα διεθνή πρότυπα που
εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο ή εταιρείας που διαπραγματεύεται σε
Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, υποκείμενης
σε απαιτήσεις γνωστοποίησης ισοδύναμες αυτών της
ρυθμιζόμενης αγοράς.».
β) αα. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
11 μετά τις λέξεις «από το Δημόσιο» προστίθεται το αρκτικόλεξο «Α.Α.Δ.Ε.».
ββ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που τηρούν λογαριασμούς πληρωμών υποχρεούνται να διασταυρώνουν
τα στοιχεία των δικαιούχων σύμφωνα με τους ειδικούς
καταλόγους που αποστέλλονται από τους φορείς καταβολής και να επιβεβαιώνουν την τυχόν ανεπιτυχή ολοκλήρωση 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 συλλέγουν και να φυλάσουν σε ειδικό μητρώο που τηρούν
στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους.
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το
ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων,
καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. Συμπληρώνονται δε με κάθε αναγκαίο
στοιχείο για την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται επαρκώς τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο με ευθύνη του νομίμου
εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου
με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού καταστατικού ορ-
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γάνου και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων,
με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας taxisnet, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από
την ημερομηνία σταδιακής έναρξης καταχώρισης ανά
είδος εταιρικής οντότητας που καθορίζει η απόφαση της
παραγράφου 11. Η καταχώριση αλλαγών στα στοιχεία
των πραγματικών δικαιούχων γίνεται μέσα σε εξήντα (60)
ημέρες από την ημερομηνία επέλευσής τους.».
δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως
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 επικαιροποιούν κάθε φορά που λαμβάνει χώρα γεγονός που
γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα
με τον ν. 3556/2007, χωρίς να απαιτείται η καταχώρισή
του στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.».
ε) Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. Η πρόσβαση του κοινού στο Μητρώο της παραγράφου 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 εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, βίας ή εκφοβισμού και
να επιτευχθεί η προστασία του αν είναι ανήλικος ή με
άλλον τρόπο ανίκανος για δικαιοπραξία. Για την ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να επιβάλεται ειδικό τέλος που
εισπράττεται με ηλεκτρονικό παράβολο, το ύψος του οποίου 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
μητρώων της παραγράφου 1 του παρόντος και της παραγράφου 1 του άρθρου 21» αντικαθίστανται με τις λέξεις
«τον χρόνο, τον τρόπο και τη σειρά καταχώρισης σε αυτό
των ειδικών μητρώων της παραγράφου 1 του παρόντος
και της παραγράφου 1 του άρθρου 21, τη δυνατότητα
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 Κεντρικού
Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων καθορίζεται με την
απόφαση της παραγράφου 11. Με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να τίθεται εκτός λειτουργίας το πληροφοριακό σύστημα, ύστερα από αίτημα της
αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής ή
του φορέα λειτουργίας για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης και προσαρμογής στις αλλαγές της νομοθεσίας
για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60)
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ημερών ανά έτος. Κατά το διάστημα αυτό αναστέλλονται
οι προθεσμίες υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.».
θ) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
21 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι σχετικές πληροφορίες
καταχωρίζονται σε ειδική μερίδα του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων της παραγράφου 4 του
άρθρου 20, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας taxisnet, μέσα σε εξήντα (60)
ημέρες 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 χρηματοπιστωτικές 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 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013 (EΕ L 176), που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό.
2. Στην περίπτωση χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του
εξωτερικού, η εισφορά της παραγράφου 1 επιβαρύνει τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα για υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ο τρόπος καταβολής καθορίζεται σύμφωνα με την 1095776/8065-26/0016/19.9.1997
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 862).
3. Οι διατάξεις που αφορούν την απαλλαγή από την
εισφορά της παραγράφου 1 και ισχύουν για τα πιστωτικά
ιδρύματα εφαρμόζονται αναλόγως και για τα χρηματοδοτικά 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
μήνα που έπεται της δημοσίευσης του παρόντος στην
Εφημερίδα 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 διαβατήριο των διατάξεων του παρόντος Μέρους (άρθρα 1-53)
επιτρέπεται να προωθούν εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές
στην Ελλάδα μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται, εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) οι εν λόγω ΑΕΔΟΕΕ ή οι άλλοι ΔΟΕΕ διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ είτε απευθείας είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων,
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)
και Ανώνυμων Εταιρειών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης
(ΑΕΕΔ),
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β) ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή από την αρμόδια
εποπτική 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 περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ,
ε) οι ΑΕΔΟΕΕ ή οι άλλοι ΔΟΕΕ ζητούν από τον υποψήφιο μεριδιούχο πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις,
την εμπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος
να αναλάβει αναφορικά με την επένδυσή του σε συγκεκριμένο ΟΕΕ, προκειμένου να εκτιμήσουν κατά πόσον ο
συγκεκριμένος 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 προειδοποιήσουν σχετικά. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή. Αν ο υποψήφιος μεριδιούχος δεν παράσχει τις ανωτέρω πληροφορίες ή αν
παράσχει ανεπαρκείς πληροφορίες, οι ΑΕΔΟΕΕ ή οι άλλοι
ΔΟΕΕ οφείλουν να τον προειδοποιήσουν ότι για τον λόγο
αυτόν δεν μπορεί να κρίνουν κατά πόσο ο εν λόγω ΟΕΕ
είναι κατάλληλος γι’ αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί
να παρέχεται και σε τυποποιημένη μορφή. Τα ανωτέρω
ισχύουν και για τους υφιστάμενους μεριδιούχους ΟΕΕ
που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις,
εφόσον έχει μεταβληθεί κάποια από τις πληροφορίες
που έχουν ήδη παράσχει.
2. Οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄ έως ε΄ της
παραγράφου 1 δεν απαιτείται να πληρούνται, όταν πρόκειται για ΟΕΕ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ΑΕΔΟΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6, ή ως ΔΟΕΕ της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 και δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα με βάση το διαβατήριο, και οι οποίοι έχουν
εκδώσει κινητές αξίες, που έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να
εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 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 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2009/65/ΕΚ
(EEL 302), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23β, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4416/2016
(Α΄ 160), αντικαθίσταται ως εξής:
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«Όσον αφορά τη μεταβλητή συνιστώσα αμοιβής ιδιαίτερα υψηλού ποσού, αναβάλλεται η καταβολή του 60 %
τουλάχιστον του ποσού.».
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου1 του άρθρου 33
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) την κατά το άρθρο 36 έγγραφη σύμβαση με το
θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ και.».
3. Η περίπτωση ιστ΄ του άρθρου 93α, το οποίο προστέθηκε 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 περίπτωση 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
ύψους οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ τη μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα διεθνή ένωση (Association
Internationale Sans But Lucratif ) με την επωνυμία «Μουσείο 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
Υπουργείου Οικονομικών και θα καλυφθεί από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Η επιχορήγηση της παραγράφου 1 χορηγείται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό για την έκδοση του οικείου
τίτλου πληρωμής, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Για την ανωτέρω επιχορήγηση δεν εφαρμόζεται
η παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 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
αντικαταστάθηκε 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 Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για τη διενέργεια ή μη ελέγ-
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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 παρατυπιών κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων, στα οποία η Ε.Δ.ΕΛ. έχει οριστεί ως Αρχή
Ελέγχου.
(β) Η σύνταξη εισήγησης προς την Ε.Δ.ΕΛ. για τη διενέργεια ή μη ελέγχου, σε συνέχεια εντολών που διαβιβάζονται από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη παρατυπιών κατά
την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
στα οποία η Ε.Δ.ΕΛ. έχει οριστεί ως Αρχή Ελέγχου.
Οι έλεγχοι των παραγράφων (α) και (β) διενεργούνται
με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού και
εθνικού δικαίου που ρυθμίζουν τις αρμοδιότητες της
Ε.Δ.ΕΛ. ως Αρχής Ελέγχου, καθώς και με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ύπαρξη αρμοδιότητας άλλης
ελεγκτικής 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 αποτελεσμάτων των ανωτέρω ελέγχων και ο έλεγχος της πληρότητας 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
κατανοητό.
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 περιεχομένου
της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου και
επί των τυχόν υποβαλλομένων αντιρρήσεων ή και παρατηρήσεων των ελεγχόμενων.
(στ) Η σύνταξη της έκθεσης οριστικών αποτελεσμάτων
ελέγχου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ε.Δ.ΕΛ. και η
διαβίβασή της στον Πρόεδρο της Ε.Δ.ΕΛ. προς υπογραφή. Για την υπογραφή των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμάτων 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 αποτελεσμάτων ελέγχου στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων 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

Τεύχος A’ 65/24.04.2019

(Α΄143), όπως ισχύει, και της παραγράφου 1 του άρθρου
104 του ίδιου νόμου, καθώς και για τη διενέργεια των
αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των
πληρωμών του Π.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκαν κατά το
οικονομικό έτος 2018 στη δημόσια ληψοδοσία, σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4270/2014 και β) για
τη διενέργεια των τακτοποιητικών 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 άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), οι οποίοι, ανεξάρτητα
αν έχουν οι ίδιοι την ιδιότητα του μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου), κατέχουν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4583/2018
(Α΄ 212) προϊόν απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών, που δεν προέρχεται από τη δική τους παραγωγή,
δύνανται, μέχρι να εξαντληθεί η κατεχόμενη ποσότητα
αυτού 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
πώληση, είτε στις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και σε
επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανική
πώληση και κατανάλωση, εφόσον υποβάλουν στο αρμόδιο 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 αναγράφονται με ευκρινείς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμο
του κατόχου ή κατόχων αποστακτικού μηχανήματος, από
τους οποίους έχουν προμηθευτεί το προϊόν απόσταξης
που διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.
Άρθρο 71
Ρυθμίσεις για το αποθεματικό κεφάλαιο
της ΕΤ.Α.Δ.
Κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
που σχηματίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 49 του
ν. 3220/2004 (Α΄ 15) από την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» και εμφανίζονται στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40,
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
47 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013,
Α΄ 167). Η εφαρμογή των ανωτέρω γίνεται κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).
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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 δικαιώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων
υποβάλλει 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 ν. 4174/2013
(Α΄ 170) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως ακολούθως:
«ι) Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (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,
επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις
αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται η διαδικασία
επιβολής του ανωτέρω προστίμου, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δύο πρώτων 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 στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που
υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014
μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, δεν επιβάλλονται, κατά περίπτωση, 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 επιστρέφονται.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 δεν
εφαρμόζονται στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται μέχρι
την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει
από σχετική, Διαπιστωτική Πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ελληνικό 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:
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«Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης
της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας,
άπαξ, εντός του έτους 2019, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού, ως εξής: α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλονται τα
δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο
όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται τα
τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων
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 κυκλοφορίας
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, εξαιρετικά 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)
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την
κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλλευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας
αμοιβής. Ο εκμεταλλευτής του οχήματος εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής αμοιβής
στον καταναλωτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται με
διακριτή αναγραφή και η συμφωνηθείσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης. Εν συνεχεία, για κάθε ημέρα γίνεται εκκαθάριση και η προκύπτουσα αμοιβή του φορέα
διαμεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή
του οχήματος σε αριθμό λογαριασμού πληρωμών του
φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε
οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά μήνα, να
εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο με τη συνολική μηνιαία αμοιβή, που προκύπτει από τις ημερήσιες
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 εξής:
«Άρθρο 33
Εάν ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί εκπρόθεσμα ή χωρίς την τήρηση του τύπου που προβλέπεται
από τα άρθρα 30A, 30Β και 32 του παρόντος, καθίσταται
οφειλέτης του Δημοσίου για ό,τι οφείλει ή μέλλεται να
οφείλει στον καθ’ ού η κατάσχεση, εφόσον αυτό προκύπτει από τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά
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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
ενώπιον της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης
της οφειλής υπηρεσίας ότι δεν οφείλει στον καθ’ ού η
κατάσχεση ή ότι η οφειλή του είναι μικρότερη από την
απαίτηση του Δημοσίου, οπότε απαλλάσσεται ή ευθύνεται μέχρι του ύψους της οφειλής του κατά περίπτωση.
Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η
διαδικασία, τα αρμόδια όργανα και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την απόδειξη από τον τρίτο προς τη
Φορολογική 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
επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και στα παραδοσιακά πλοία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του
ν. 4256/2014 (Α΄ 92) και δραστηριοποιούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί
επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.».
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 μέχρι
τις 31.5.2019, για τα εισερχόμενα στα ελληνικά χωρικά
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 ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«αα. για τα ολικού μήκους άνω των επτά (7) έως και
οκτώ (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 Επικράτεια
εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη του μήνα για τον
οποίο έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η., δεν υποχρεούνται σε
καταβολή του για τον μήνα αναχώρησής τους.».
Άρθρο 78
Μέτρα για τη στήριξη πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της
Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
1. 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 Αυγούστου
2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 149), όπως
ισχύουν, που κυρώθηκαν με τον ν. 4576/2018 (Α΄ 196),
εφαρμόζονται και για τις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας
Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων
Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και συγκεκριμένα για τα κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί διοικητικό
έγγραφο δελτίου επανελέγχου, ή έκθεση αυτοψίας, ή
Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου, της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.
2. Η εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 της από 26 Ιουλίου
2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τις περιοχές
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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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Εθνικής Άμυνας

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εξωτερικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Προστασίας του Πολίτη

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οικονομικών

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Τουρισμού

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*01000652404190192*

