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Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.  

Προοίμιο 
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:  

 

Σχόλια 
- Σύμφωνα με την παρ. 13α του δέκατου άρθρου του ν. 3082/2002 
(Α΄316/16.12.2002), εντός δεκαοκτώ μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού 
μετοχές της Α.Ε. με την επωνυμία "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη 
Τραπεζική Εταιρεία" διατίθενται σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ασφαλιστικά ταμεία, 
σύμφωνα με τη διαδικασία και κατ' ανάλογο εφαρμογή του παρόντος νόμου και των 
άλλων κειμένων διατάξεων. - Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3139/2003 
(Α΄ 100/30.4.2003), όρος συμβάσεων, που έχουν ήδη συνομολογηθεί σε εφαρμογή των 
διαδικασιών αποκρατικοποίησης του παρόντος νόμου ή του ν. 2000/1991, ο οποίος 
εξαρτά τη θέση σε ισχύ των συμβάσεων αυτών από τη νομοθετική τους κύρωση, δεν 
δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι συμβάσεις αυτές τίθενται σε ισχύ δέκα ημέρες από 
τη δημοσίευση του νόμου 3139/2003 (: στις 10.5.2003), εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη 
δεν συμφωνήσουν διαφορετικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Σύμφωνα, τέλος, με 
την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3139/2003, οι διατάξεις του παρόντος νόμου, 
εφαρμόζονται και στις αποκρατικοποιήσεις, στις οποίες δεν έχουν περαιωθεί οι ενέργειες 
που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση τους. - Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 
του ν. 3190/2003 (Α΄ 249/30.10.2003), με την ολοκλήρωση κάθε επί μέρους 
μεταβίβασης, είτε ιδιωτικής επιχείρησης είτε επιχείρησης του Δημοσίου, η οποία 
εντάσσεται στο πλαίσιο διαδικασίας αποκρατικοποίησης επιχείρησης του Δημοσίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπό τη μορφή, ενδεικτικά, συγχώνευσης, 
ανταλλαγής μετοχών, πώλησης μετοχών, συμμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην 
αποκτώσα επιχείρηση, η οποία μπορεί να είναι είτε ιδιωτική επιχείρηση είτε επιχείρηση 
του Δημοσίου, όλες οι διοικητικές άδειες της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης. Μετά την 
ολοκλήρωση της πιο πάνω μεταβίβασης, οι διοικητικές αρχές που είναι αρμόδιες για την 
έκδοση των διοιητικών αδειών της μεταβιβασθείσας επιχείρησης υποχρεούνται στην 
έκδοση επιβεβαιωτικής πράξης μεταβίβασης της αντίστοιχης διοικητικής άδειας στο 
όνομα της αποκτώσας επιχείρησης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή σχετικής 
αίτησης της αποκτώσας επιχείρησης. - Σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 9 του άρθρου 4 
του ν. 3270/2004 (Α΄ 187/11/.10.2004), η διάθεση των ακινήτων και επιχειρηματικών 
μονάδων του Ε.Ο.Τ. των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 
2837/2000, για την εκτέλεση έργων τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικών υποδομών, 
που κρίνεται ότι συμβάλλουν στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της Χώρας, 
αποφασίζεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων κατά τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου. ======================================== *** 
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3581/2007 (Α΄ 140/28.6.2007), η σύναψη 
των συμβάσεων της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου (βλ. σχετικά), εφόσον το 
αντικείμενό τους περιλαμβάνει μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιώματος του Δημοσίου επί 
ακινήτου, αποφασίζεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.) του 
άρθρου 3 του παρόντος νόμου (βλ. οικεία σχόλια), εφαρμοζομένων αναλογικά των 
διατάξεων του π α ρ ό ν τ ο ς νόμου. Ως εποπτεύων Υπουργός, κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, νοείται ο Υπουργός στην 



αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το προς αξιοποίηση ακίνητο και, εφόσον η σύμβαση 
συνάπτεται και για τη στέγαση δημόσιας υπηρεσίας, ο Υπουργός στην αρμοδιότητα του 
οποίου υπάγεται η εν λόγω δημόσια υπηρεσία. Η Δ.Ε.Α. ή η Ειδική Γραμματεία 
Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α.) του άρθρου 3 του παρόντος νόμου δύναται να ζητά από 
την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται 
λεπτομερώς στοιχεία για ακίνητα του Δημοσίου και εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησής 
τους κατά την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου (1/βλ. σχετικά). - Σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 3581/2007 (Α΄ 140/28.6.2007), το Δημόσιο, μετά από σχετική απόφαση 
της Δ.Ε.Α. και ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του π α ρ ό ν τ ο ς νόμου, με τη 
σύνθεση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου (βλ. σχόλια), ή η Κ.Ε.Δ. 
δύνανται να ιδρύουν ημεδαπές εταιρίες είτε ως μόνος μέτοχος ή εταίρος είτε από κοινού 
με Ν.Π.Δ.Δ. ή με οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα, οι οποίες θα δύνανται ενδεικτικά να 
προβαίνουν στην απόκτηση κυριότητας ή άλλου εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος 
επί ακινήτων, τα οποία στη συνέχεια θα μισθώνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ανωτέρω νόμου (βλ. σχόλια) από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. της παραγράφου 
4 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου (βλ. σχόλια). Για περισσότερα βλ. ολόκληρο το 
άρθρο 8 του ν. 3581/2007.  
 
Αρθρο: 1 

 

 

 

Τίτλος Αρθρου 
Πεδίο εφαρμογής  
 

Κείμενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι επιχειρήσεις του Δημοσίου. Για  

τους σκοπούς του νόμου αυτού ως επιχειρήσεις του Δημοσίου νοούνται οι επιχειρήσεις 
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α'), όπως 
αρχικά ίσχυσε, αυτές που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του ίδιου νόμου 
και τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων η απόλυτη πλειοψηφία του  

μετοχικού κεφαλαίου ανήκει άμεσα στο Δημόσιο. 

2. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 3 μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού και 
Θυγατρικές των επιχειρήσεων του Δημοσίου, όπως αυτές ορίζονται στην  

παράγραφο 1 και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται με  

την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), όπως το άρθρο αυτό αρχικά 
ίσχυσε.  
 
Αρθρο: 2 
Ημ/νία: 10.09.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Ορισμοί  



Λήμματα 
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΟΡΟΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ  

Κείμενο Αρθρου 

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:  

α) Αποκρατικοποίηση: η εφάπαξ ή σταδιακή έξοδος επιχειρήσεων του Δημοσίου από  

τον έλεγχό του. 

β) Ελεγχος: η κατοχή της πλειοψηφίας των μετόχων ή το δικαίωμα διορισμού της 
πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή το δικαίωμα διορισμού των 
οργάνων της διοίκησης επιχείρησης του Δημοσίου. 

γ) Μεταβίβαση ελέγχου: η μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο είτε των μετοχών και 
ψήφων της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου είτε του δικαιώματος διορισμού της 
πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων της διοίκησης είτε η 
μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης της διαχείρισης της επιχείρησης.  
 
Αρθρο: 3 

Ημ/νία: 22.11.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων  
Λήμματα 
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  

Σχόλια 
*** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3581/2007 (Α΄ 140/28.6.2007), η 
σύναψη των συμβάσεων της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου (βλ. σχετικά), εφόσον 
το αντικείμενό τους περιλαμβάνει μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιώματος του Δημοσίου 
επί ακινήτου, αποφασίζεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.) 
του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του π α ρ ό ν τ ο 
ς νόμου. Ως εποπτεύων Υπουργός, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του π α ρ ό ν τ ο 
ς άρθρου, νοείται ο Υπουργός στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το προς 
αξιοποίηση ακίνητο και, εφόσον η σύμβαση συνάπτεται και για τη στέγαση δημόσιας 
υπηρεσίας, ο Υπουργός στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η εν λόγω δημόσια 
υπηρεσία. Η Δ.Ε.Α. ή η Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α.) του π α ρ ό ν τ 
ο ς άρθρου δύναται να ζητά από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) έκθεση, 
στην οποία παρουσιάζονται λεπτομερώς στοιχεία για ακίνητα του Δημοσίου και 
εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησής τους κατά την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου 
(1/βλ. σχετικά). ======================================== - Η 
παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3610/2007 (Α΄ 
258/22.11.2007). - Η αναρίθμηση των πρώην παρ. 5, 6 και 7 σε παρ. 6, 7 και 8 
αντιστοίχως έγινε -μετά την προσθήκη της παρ. 5- με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 
3610/2007 (Α΄ 258/22.11.2007). - Το εντός " " εδάφιο της παρ. 8 προστέθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3610/2007 (Α΄ 258/22.11.2007). Για τον καθορισμό και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων βλέπε επίσης το ΠΔ 189/2009 ΦΕΚ Α 221.  

Κείμενο Αρθρου 



*** (βλ σχόλια)  

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.)***. Η Δ.Ε,Α. 
αποτελείται από τον Υπουργό*** Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο και τους 
Υπουργούς Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά περίπτωση από 
τον Υπουργό που εποπτεύει την επιχείρηση του Δημοσίου που υπάγεται στις διατάξεις 
του νόμου αυτού.  

2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εποπτεύει το έργο της αποκρατικοποίησης 
και είναι εισηγητής στη Δ.Ε.Α.. Η Δ.Ε.Α. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
της.  

3. Η λειτουργία της Δ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α'). Η 
Δ.Ε.Α. χαράσσει την κυβερνητική πολιτική για την αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του 
Δημοσίου και καθορίζει με αποφάσεις της τις επιχειρήσεις του Δημοσίου που 
αποκρατικοποιούνται.  

4. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ειδική Γραμματεία 
Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α.), με σκοπό την επικουρία του έργου της Δ.Ε.Α.. Η 
οργάνωση της Ε.Γ.Α., η λειτουργία και οι αρμοδιότητές της, στις οποίες περιλαμβάνεται 
και η επικουρία του έργου εποπτείας των δημόσιων επιχειρήσεων (ΔΕΚΟ), καθορίζονται 
με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών.  

«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθεται στον 
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του 
Ειδικού Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων, χωρίς πρόσθετες αποδοχές.»  

"6"(5). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού μπορεί να αποσπώνται στην Ε.Γ.Α., κατ' απόκλιση των περί 
αποσπάσεων διατάξεων, υπάλληλοι υπουργείων και εποπτευόμενων από αυτά φορέων. 
Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  

"7"(6). Με απόφαση της Δ.Ε.Α., για τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης και επικουρίας 
του έργου της Ε.Γ.Α. μπορεί να συνάπτονται, εκτός των συμβάσεων των συμβούλων που 
προβλέπονται στο άρθρο 7, και συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με 
ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται και η αμοιβή των πιο πάνω προσώπων.  

"8"(7). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων. στη θέση του προϊσταμένου της Ε.Γ.Α. μπορεί να αποσπάται 
διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών ή να τοποθετείται υπάλληλος των ειδικών θέσεων του 
άρθρου 30 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α'). «Στην περίπτωση παράλληλης άσκησης των 
καθηκόντων του Ειδικού Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων από τον Γενικό Γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής κατά την παράγραφο 5, στη θέση του προηγούμενου εδαφίου 
δύναται να τοποθετείται μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών 
Θέσεων του άρθρου 76 του ν. 3528/ 2007 (ΦΕΚ 26 Α') (Υπαλληλικού Κώδικα).»  
 
Αρθρο: 4 
Ημ/νία: 30.04.2003 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 



 

Τίτλος Αρθρου 
Μορφές αποκρατικοποιήσεων  

Λήμματα 
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΟΡΦΕΣ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  
Σχόλια 
- Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 7 του ν. 3139/2003 β(Α΄100/30.4.2003).  

Κείμενο Αρθρου 

1. Μορφές αποκρατικοποίησης είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

α) Η πώληση του συνόλου της επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων ή τμημάτων αυτής 
ή κλάδων αυτής. 

β) Η εισαγωγή της επιχείρησης σε Χρηματιστήριο Αξιών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά. 

γ) Η πώληση του συνόλου ή μέρους των μετοχών της επιχείρησης, με ή χωρίς 
ταυτόχρονη σύναψη συμφωνίας μετόχων, καθώς και η περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών  

της επιχείρησης. 

«Στις παραπάνω συμφωνίες μετόχων είναι δυνατόν να συμφωνείται η υποχρέωση του  

μετόχου πλειοψηφίας να εκλέγει ως μέλη διοικητικού συμβουλίου πρόσωπα 
υποδεικνυόμενα από το μέτοχο μειοψηφίας ή το δικαίωμα της μειοψηφίας να διορίζει με 
διάταξη του καταστατικού μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πέραν του ενός τρίτου.» 

δ) Η παραχώρηση αδειών ή και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της επιχείρησης.  

ε) Η σύσταση εταιρείας ή συμμετοχή σε εταιρείες με συνεισφορά μετρητών, 
περιουσιακών στοιχείων, κλάδων, δικαιωμάτων, μετοχών. 

στ) Η κάθε είδους εκμίσθωση επιχείρησης ως συνόλου ή επί μέρους δικαιωμάτων ή  

περιουσιακών στοιχείων ή τμημάτων ή κλάδων της επιχείρησης. 

ζ) Η ανάθεση σε τρίτο της διαχείρισης της επιχείρησης. 

η) Η ανταλλαγή μετοχών. 

θ) Η ανταλλαγή μετοχών των αποκρατικοποιούμενων επιχειρήσεων με προμέτοχα του  

Δημοσίου. 

ι) Η πώληση μετοχών με ειδικά σύμφωνα, όπως σύμφωνο επαναγοράς από τον πωλητή-
μέτοχο Δημόσιο ή επιχείρηση του Δημοσίου, με οποιουσδήποτε όρους.  

ια) Η πώληση μετοχών σε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο για την έκδοση από 
αυτό κινητών αξιών ανταλλάξιμων με τις πωληθείσες μετοχές. 

ιβ) Η πώληση μετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοοικονομικούς οίκους της 



ημεδαπής ή αλλοδαπής προς το σκοπό περαιτέρω διάθεσης από αυτούς των μετοχών σε 
τρίτους. 

ιγ) Η έκδοση εταιρικών ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές επιχειρήσεων. 

2. Οι μορφές αποκρατικοποίησης μπορεί να εφαρμόζονται αποκλειστικά ή και σε 
συνδυασμό σε μία ή και διαδοχικές πράξεις. 

3. Η Δ.Ε.Α. μπορεί να αποφασίζει και τη λήψη μέτρων, καθορίζοντας τον τρόπο και 
μεθόδους για τον εκσυγχρονισμό και οργανωτική ή κεφαλαιακή αναδιάρθρωση 
επιχείρησης του Δημοσίου. Στα μέτρα αυτά μπορεί να προβλέπεται και συγχώνευση ή 
απορρόφηση ή εξαγορά άλλης επιχειρήσεως του Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κάθε φορά σχετικές διατάξεις.  
 
Αρθρο: 5 
Ημ/νία: 10.09.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Περιεχόμενο απόφασης της Δ.Ε.Α.  

Λήμματα 
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΕΑ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 
ΔΕΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΕΑ  

Κείμενο Αρθρου 

Η απόφαση της Δ.Ε.Α. για την αποκρατικοποίηση επιχείρησης του Δημοσίου καθορίζει τη 
μορφή, την έκταση, τον τρόπο, τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και τα κριτήρια 
αξιολόγησης των προσφορών και μπορεί να προβλέπει ιδίως:  

α. τη σύναψη με ή χωρίς διαγωνισμό των απαραίτητων συμβάσεων, περιλαμβανομένων 
και των συμβάσεων με συμβούλους σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 και το άρθρο 
7, από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλο όργανο εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν, για την πραγματοποίηση της αποκρατικοποίησης και γενικά την εφαρμογή της 
απόφασης της Δ.Ε.Α,. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α')  

εφαρμόζεται στις συμβάσεις αυτές, 

β. ότι παράλληλα με τη διαδικασία αποκρατικοποίησης, η επιχείρηση μπορεί να διαθέτει 
μετοχές της με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως με αύξηση μετοχικού  

κεφαλαίου ή με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με παραίτηση ή κατάργηση 
του δικαιώματος προτίμησης του Δημοσίου, 

γ. τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης, παραλαβής και εγκρίσεως πληρωμών για 
το έργο αποκρατικοποίησης, εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης. Με όμοια απόφαση μπορεί 
να προβλέπεται και αμοιβή των μελών των επιτροπών, 

δ. ότι οι κάθε είδους δαπάνες και αμοιβές, που προκύπτουν κατά τη διαδικασία 
αποκρατικοποίησης, βαρύνουν ειδικό λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων που τηρείται  

στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ονομασία "Ελληνικό Δημόσιο Λογαριασμός Εσόδων  

από Αποκρατικοποιήσεις" ή τον προϋπολογισμό της επιχείρησης του Δημοσίου που 



αποκρατικοποιείται ή αφαιρούνται από το προϊόν πώλησης των μετοχών,  

ε. τη διάθεση ποσοστού μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου στην αποκρατικοποιούμενη 
επιχείρηση στους εργαζομένους στην επιχείρηση, τους συνταξιούχους αυτής και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι όροι της διάθεσης, οι προϋποθέσεις κτήσης  

των μετοχών από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, το τίμημα και ο χρόνος 
αποπληρωμής ή η ενδεχόμενη δωρεάν διάθεσή τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια 
καθορίζονται από τη Δ.Ε.Α. ή, μετά από εξουσιοδότησή της, από το αρμόδιο διοικητικό 
όργανο της αποκρατικοποιούμενης επιχείρησης. Αν η απόφαση της Δ.Ε.Α. προβλέπει 
υποχρέωση των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου να κρατήσουν τις μετοχές για 
ορισμένο χρόνο, η δέσμευση σημειώνεται στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι όροι 
εφαρμογής, 

στ. τη δωρεάν ή με μειωμένο τίμημα διάθεση επιπλέον μετοχών σε επενδυτές, εφόσον 
διακρατήσουν τις μετοχές που απέκτησαν κατά τη διαδικασία αποκρατικοποίησης για 
ορισμένο χρονικό διάστημα.  
 
Αρθρο: 6 

Ημ/νία: 10.09.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Διαδικασία αποκρατικοποιήσεων  

Λήμματα 
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  

Κείμενο Αρθρου 

1. Ο σύμβουλος που προβλέπεται στο άρθρο 7 και αν δεν υπάρχει σύμβουλος η Ε.Γ.Α. 
συντάσσει και υποβάλλει στη Δ.Ε.Α. και τη Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α. 
Α.Ε.) έκθεση συνοδευόμενη από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της 
απόφασης της Δ.Ε.Α. για την αποκρατικοποίηση της δημόσιας επιχείρησης. Στην έκθεση 
εξειδικεύεται η μορφή της αποκρατικοποίησης εντοπίζονται οι προϋποθέσεις που 
θεωρούνται κρίσιμες, τίθενται οι κατευθύνσεις και αναφέρονται οι ενέργειες για την 
αποκρατικοποίηση και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 

2. Τα όργανα διοίκησης των επιχειρήσεων του Δημοσίου που αποκρατικοποιούνται 
υποχρεούνται να λαμβάνουν, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται κάθε φορά από τη 
Δ.Ε.Α., κάθε απόφαση και μέτρο σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων της Δ.Ε.Α. 
και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 

3. Στην απόφαση της Δ. Ε.Α. μπορεί να προβλέπεται διαδικασία διαπραγμάτευσης με 
τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, είτε με τη μεσολάβηση του συμβούλου είτε απευθείας 
από τον πωλητή ή τη Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.. 

4. Ο πωλητής, το Δημόσιο ή η Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. ή η επιχείρηση ή ο σύμβουλος, ανάλογα με 
την περίπτωση, μπορεί να προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές,  

να υποβάλουν προσφορές, καθορίζοντας στη σχετική πρόσκληση, τη διαδικασία, τις 
προθεσμίες, το περιεχόμενο των προσφορών και τους λοιπούς όρους υποβολής αυτών, 
μεταξύ των οποίων και την παροχή από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, σε 



οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κρίνεται αυτό σκόπιμο, εγγυητικών επιστολών. 

5. Μετά από έκδοση σχετικής απόφασης από τη Δ.Ε.Α. διενεργείται αποτίμηση της  

επιχείρησης ή εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της από ανεξάρτητο σύμβουλο.  

Αν πρόκειται για ανταλλαγή μετοχών, η αποτίμηση αφορά τόσο τις μετοχές της 
αποκρατικοποιούμενης επιχείρησης όσο και τις μετοχές που ανταλλάσσονται με αυτές. Η 
απόφαση της Δ.Ε.Α. για τη διενέργεια αποτίμησης της επιχείρησης ή εκτίμησης των 
περιουσιακών της στοιχείων μπορεί να αναφέρει τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη από τον αποτιμητή, όπως ενδεικτικά, η στρατηγική αξία  

της επιχείρησης υπό τις κρατούσες συνθήκες διοίκησης, χρηματοδότησης και 
λειτουργίας, τα δεδομένα της επιχείρησης, αλλά και συγκριτικά στοιχεία, καθώς  

και οι κρατούσες συνθήκες στην κεφαλαιαγορά. Αποτίμηση δεν απαιτείται αν η 
διαδικασία αποκρατικοποίησης αφορά επιχείρηση της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες 
ή πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

6. Για την επιλογή της συνολικά συμφερότερης προσφοράς λαμβάνονται υπόψη ως 
κριτήρια αξιολόγησης και συνεκτιμώνται ιδίως η εμπειρία στο αντικείμενο της 
επιχείρησης, η φερεγγυότητα των επενδυτών και η δυνατότητά τους να ολοκληρώσουν 
τη συναλλαγή, το προσφερόμενο τίμημα, η ποιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου, το 
μέγεθος και το είδος του επενδυτικού προγράμματος, η διατήρηση ή δημιουργία θέσεων 
εργασίας στην επιχείρηση που πρόκειται να αποκρατικοποιηθεί. Τα κριτήρια 
γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους πριν την υποβολή των οριστικών προσφορών. 

7. Η απόφαση για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού λαμβάνεται από τη Δ.Ε.Α., μετά  

από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του συμβούλου ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
σύμβουλος, της Ε.Γ.Α.. Για την εκτέλεση της απόφασης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.  

 
 
Αρθρο: 7 
Ημ/νία: 10.09.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Σύμβουλοι  

Λήμματα 
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Σχόλια 
** Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3453/2006 (Α΄ 74/7.4.2006), στις 
συμβάσεις του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, η διαδικασία προληπτικού ελέγχου των άρθρων 5, 
6 και 8 έως 10 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α'/βλ. οικεία σχόλια), αντικαθίσταται και 
ολοκληρώνεται με μόνη την υποβολή από τον υποψήφιο Σύμβουλο στο Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, υπεύθυνης δήλωσης 
περί της μη συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων κατά την έννοια 
και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του ν.3310/2005 (βλ. οικεία σχόλια). Εάν 
η υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι δυνατή, ο υποψήφιος σύμβουλος 
οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα στην Αναθέτουσα Αρχή τους λόγους, εφαρμοζομένου 
αναλόγως στην περίπτωση αυτή, για ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, του 



τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (βλ. οικεία σχόλια).  

Κείμενο Αρθρου 

** (βλ. σχόλια) 

1. Με απόφαση της Δ.Ε.Α. μπορεί να συνάπτονται, για τις ανάγκες της 
αποκρατικοποίησης, συμβάσεις** παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με 
χρηματοοικονομικούς και άλλους συμβούλους. 

2. Με απόφαση της Δ.Ε.Α. καθορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχουν οι σύμβουλοι, που 
μπορεί να είναι: υπηρεσίες και συμβουλές οργανωτικές, χρηματοοικονομικές, αναδόχου 
έκδοσης, νομικές, τεχνικές, λογιστικές, ελεγκτικές, μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, 
υπηρεσίες και συμβουλές επικοινωνιακής πολιτικής προβολής, υπηρεσίες ανθρώπινου 
δυναμικού, υπηρεσίες διοίκησης έργου, αναλογιστικές μελέτες, φοροτεχνικές μελέτες. 

3. Η αμοιβή των συμβούλων μπορεί να συναρτάται και με την επιτυχία του 
επιδιωκόμενου αποτελέσματος. 

4. Αν για τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 απαιτείται η παροχή 
υπηρεσιών τρίτων, η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην αμοιβή των συμβούλων 
εφόσον η χρησιμοποίησή τους έχει εγκριθεί από τη Δ. Ε.Α. ή τον Υπουργό Οικονομίας 
και Οικονομικών και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. 

5. Οι σύμβουλοι πρέπει να έχουν κύρος και εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα και 
ειδικότερα σε αποκρατικοποιήσεις. Οι σύμβουλοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες 
δεοντολογίας του επαγγέλματός τους και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το 
πέρας της εργασίας τους. Οι σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώνουν την Ε.Γ.Α. αν 
συντρέχει περίπτωση τα συμφέροντα του Δημοσίου να συγκρούονται προς τα 
συμφέροντα των ιδίων ή τρίτου προς τον οποίο προσφέρουν ή πρόσφεραν πρόσφατα τις 
υπηρεσίες τους. 

Οι σύμβουλοι οφείλουν να διαθέτουν έμπειρο προσωπικό με την κατάλληλη εξειδίκευση, 
να οργανώνουν, διοικούν και διαχειρίζονται το έργο τους με τρόπο ώστε να μην 
καθυστερεί τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και με το πέρας της εργασίας τους να 
παραδίδουν στην Ε.Γ.Α. όλο το υλικό που παρήχθη στη διάρκειά της. 

6. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να έχουν άμεση πρόσβαση χρήσεως και λήψεως 
αντιγράφων όλων των αναγκαίων οικονομικών, λογιστικών, νομικών και λοιπών 
στοιχείων της επιχείρησης και έχουν εν γένει δικαιώματα ελέγχου αντίστοιχα προς εκείνα 
των Ορκωτών Ελεγκτών, εφαρμοζομένων των κυρώσεων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 12 του άρθρου 38 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α').  

 
 
Αρθρο: 8 
Ημ/νία: 10.09.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας - Ειδική Μετοχή  
Λήμματα 
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ  

Κείμενο Αρθρου 



1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και  

του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού: 

α) καθορίζονται οι αποκρατικοποιούμενες επιχειρήσεις του Δημοσίου που παρέχουν 
υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με την άμυνα 
και ασφάλεια της χώρας, τη δημόσια υγεία, την ενέργεια, τις μεταφορές και 
επικοινωνίες, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, την εκμετάλλευση 
πλουτοπαραγωγών πηγών της χώρας, για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση του 
Δημοσίου στη λήψη ορισμένων στρατηγικής σημασίας αποφάσεων,  

β) περιγράφεται το προστατευόμενο κάθε φορά αγαθό και εξειδικεύονται οι στρατηγικής 
σημασίας αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου, 

γ) καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα παρέχεται η συναίνεση του Δημοσίου. 

Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με κριτήρια σαφή και αντικειμενικά, ικανά να επιτύχουν 
τον επιδιωκόμενο σκοπό, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο για την 
επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος και θα εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις. 

2. Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 1, μπορεί να προβλέπεται  

ότι το Δημόσιο θα διατηρεί αριθμό μετοχών με ενσωματωμένα αυξημένα δικαιώματα  

("ειδική μετοχή"), όπως της αρνησικυρίας στη λήψη αποφάσεων που έχουν 
χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 ως στρατηγικής σημασίας.  
 
Αρθρο: 9 

Ημ/νία: 10.09.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Αλλες ρυθμίσεις  
Λήμματα 
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

Κείμενο Αρθρου 

1. Για τους σκοπούς της αποκρατικοποίησης οι μετοχές του Δημοσίου στην επιχείρηση 
που αποκρατικοποιείται μπορεί να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα, χωρίς αντάλλαγμα, 
προσωρινά για ορισμένο χρόνο, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην απόφαση της Δ.Ε.Α. 
και σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 

2526/1997 (ΦΕΚ 205 Α'), στην ανώνυμη εταιρεία "Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών" 
(Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.), η οποία και εκπροσωπεί το Δημόσιο στις γενικές συνελεύσεις της 
επιχείρησης. 

2. Με όμοια απόφαση μπορεί να περιέρχονται στο Δημόσιο ή τη Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. μετοχές 
επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α'). 

3. Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων επιχείρησης του Δημοσίου, που λαμβάνεται με την 
απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 και 
στο άρθρο 31 παράγραφοι 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α') μπορεί να 



καταργούνται περιορισμοί που επιβάλλονται από διάταξη καταστατικού και αναφέρονται 
στην απαγόρευση τροποποίησης του καταστατικού ή ορισμένων διατάξεών του. Διατάξεις 
όμως που αναφέρονται σε υποχρεωτικό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της 
επιχείρησης ή εκπροσώπησης στα όργανά της του Δημοσίου (συνυπολογιζομένης και της 
συμμετοχής της Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.), καθώς και των εργαζομένων ή διατάξεις που 
αναφέρονται σε δικαιώματα του Δημοσίου που προστατεύονται με ειδική μετοχή ή που 
ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, δεν καταργούνται ούτε 
τροποποιούνται με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της επιχείρησης του Δημοσίου. 

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των υπουργών μελών 
της Δ.Ε.Α., και των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, μπορεί να καταργούνται ή 
να συγχωνεύονται οργανισμοί ή επιχειρήσεις του Δημοσίου, εκτός ανωνύμων εταιρειών, 
να ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς, ένταξης, κατάταξης ή απόλυσης του  

προσωπικού και να προβλέπεται η μετάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού σε νομικά 
πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 

2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'). 

Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται η τύχη της περιουσίας επιχείρησης που 
καταργείται και ο οργανισμός ή το καταστατικό, που διέπει την επιχείρηση που προκύπτει 
μετά από τη συγχώνευση. 

5. Σε κάθε περίπτωση αποκρατικοποίησης επιχείρησης του Δημοσίου με οποιαδήποτε 
μορφή δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α').  

 
Αρθρο: 10 
Ημ/νία: 10.09.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Φορολογικά και άλλα θέματα  
Λήμματα 
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ  

Σχόλια 
*** Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 13 του ν. 3581/2007 (Α΄ 140/28.6.2007), οι 
συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 (βλ. σχετικά) και του άρθρου 6 του 
ανωτέρω νόμου (βλ. σχετικά), καθώς και όλες οι συνδεόμενες με αυτές πράξεις, 
περιλαμβανομένων των μεταγραφών, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, 
περιλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας, τέλος, τέλος 
χαρτοσήμου, εισφορά ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) και του ν. 1676/1986 (Α΄ 204). 
Στην περίπτωση που η σύναψη των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 
3581/2007 (βλ. σχόλια) αποφασίζεται από τη Δ.Ε.Α., καθώς επίσης και στην περίπτωση 
που η εταιρία του άρθρου 8 ή άλλη εταιρία προβαίνει σε τιτλοποίηση απαιτήσεων από 
ακίνητα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3156/2003 (Α΄ 157/βλ. σχόλια) εφαρμόζονται 
και οι τυχόν ευρύτερες φορολογικές απαλλαγές του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου και του 
άρθρου 14 του ν. 3156/2003 (βλ. σχόλια) αντιστοίχως.  

Κείμενο Αρθρου 

*** (βλ. σχόλια)  



1. Οι συμβάσεις και πράξεις που συνομολογούνται σε εφαρμογή διαδικασιών 
αποκρατικοποίησης ή εξυγίανσης σύμφωνα με το νόμο αυτόν, περιλαμβανομένης και  

της πράξης ή της σύμβασης συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της κατάργησης ή διάλυσης 
επιχειρήσεων, και οι σχετιζόμενες με αυτές μεταβιβάσεις ακινήτων, κινητών, μετοχών ή 
πάσης φύσεως δικαιωμάτων, εισφορές περιουσιακών στοιχείων,  

κινητών ή ακινήτων ή επιχειρηματικών κλάδων ή τμημάτων, μεταγραφές και πάσης 
φύσεως συμβάσεις και πράξεις προς πραγμάτωσή τους, περιλαμβανομένης της 
συστάσεως και εγγραφής υποθήκης, της εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης και της 
συστάσεως ενεχύρου, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, περιλαμβανομένου και  

του φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή 
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') και του ν. 1676/1986.  

2. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών μελών της 
Δ.Ε.Α. και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να περιορισθούν 
τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων και υποθηκοφυλάκων, για 
κάθε πράξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καθώς και της παραγράφου 3 του 
άρθρου 4.  

3. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 :  

(α) Η μεταβίβαση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών που δεν έχουν εισαχθεί στο 
Χρηματιστήριο γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο που κατατίθεται στην αρμόδια δημόσια 
οικονομική υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή του.  

(β) Για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις 
αναπτυξιακών νόμων που αναφέρονται σε περιορισμούς ως προς τη δυνατότητα 
μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων που έχουν ενισχυθεί και στις 
κυρώσεις σε περίπτωση μεταβίβασής τους.  

(γ) Δεν εφαρμόζονται κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και εκκρεμεί η εφαρμογή τους σε 
βάρος δημόσιων επιχειρήσεων για ενισχυθείσες από αναπτυξιακούς νόμους επενδύσεις 
τους λόγω παράβασης διατάξεων των εν λόγω νόμων ή όρων των αποφάσεων υπαγωγής 
στους νόμους αυτούς.  

(δ) Επίσης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων ή οι όροι των 
αποφάσεων υπαγωγής των παραπάνω επενδύσεων στους αναπτυξιακούς νόμους, που 
προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την  

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να αποδίδεται σε επιχείρηση του Δημοσίου μέρος 
της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε αυτή για παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που 
της επιβλήθηκε από διάταξη νόμου.  

5. Οι αρμόδιες φορολογικές ή ασφαλιστικές αρχές υποχρεούνται να αρχίσουν αμέσως με 
την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης και να ολοκληρώσουν μέσα σε ένα μήνα από την 
έναρξή τους τους σχετικούς ελέγχους επιχειρήσεων που πρόκειται να 
αποκρατικοποιηθούν.  

6. Αν η διαδικασία ή οι όροι της αποκρατικοποίησης προβλέπουν την απόσχιση κλάδων ή 



την εισφορά περιουσιακών στοιχείων, κλάδων ή δικαιωμάτων, οι σχετικές αποτιμήσεις 
πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης.  

 
 
Αρθρο: 11 
Ημ/νία: 10.09.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Τίτλος Αρθρου 
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α'  

Κείμενο Αρθρου 

1. Τα άρθρα 1 έως και 10 του ν. 2000/1991 καταργούνται. 

2. Κάθε διάταξη νόμου αντίθετη με το νόμο αυτόν καταργείται. 

3. Οπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στο ν. 2000/1991, η 
παραπομπή ή αναφορά αυτή θεωρείται εφεξής στις ανάλογες διατάξεις του νόμου αυτού. 

4. Αποφάσεις για την αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου που έχουν ληφθεί 
πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν.  

 
Αρθρο: 12 
Ημ/νία: 10.09.2002 

 

Τίτλος Αρθρου 
Θέματα προώθησης επενδύσεων  

Κείμενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α') 
αντικαθίστανται. 

2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 2372/1996 προστίθεται νέα 
παράγραφος 4. 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου δεύτερου του ίδιου νόμου αριθμείται ως παράγραφος 5. 

4. Η περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του καταστατικού του ΕΛ.Κ.Ε. που 
περιλαμβάνεται στο ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α') αντικαθίσταται. 

5. Μετά την περίπτωση γ' της πιο πάνω διάταξης τίθεται περίπτωση δ'. 

6. Στην ίδια διάταξη τίθεται περίπτωση ε'.  

 
Αρθρο: 13 
Ημ/νία: 10.09.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Λήμματα 



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΕΕ)  

Κείμενο Αρθρου 

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων (Δ.Ε.Ε.) για την εποπτεία και 
παρακολούθηση του έργου της Επιτροπής Προώθησης Επενδύσεων (Ε.Π.Ε.), που 
προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο του ν. 2372/1996. Η Δ.Ε.Ε. αποτελείται από τον 
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
άλλα αρμόδια μέλη της Κυβέρνησης που συμμετέχουν ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου.  

2. Η Δ.Ε.Ε. αποφασίζει για θέματα που ανήκουν στις αρμοδιότητες της Ε.Π.Ε. είτε 
αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Ε.Π.Ε.. Η Δ.Ε.Ε. μπορεί να 
αποφασίσει ιδίως για τη λήψη θεσμικών μέτρων για: α) την προώθηση των διοικητικών 
διαδικασιών έκδοσης αδειών ή παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την 
έναρξη πραγματοποίησης επενδύσεων, β) τη διερεύνηση των λόγων καθυστέρησης των 
διοικητικών ενεργειών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων ή γ) την ανάθεση σε 
ανώτερη διοικητική βαθμίδα του χειρισμού των υποθέσεων που αφορούν τις άδειες, τις 
εγκρίσεις και την πραγματοποίηση κάθε άλλης ενέργειας, μετά την άπρακτη πάροδο της 
σχετικής προθεσμίας.  

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 2372/1996 ισχύουν 
αναλόγως και για την ανωτέρω επιτροπή.  

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και του 
αρμόδιου κάθε φορά υπουργού μπορεί να μεταβάλλονται οι προθεσμίες, που 
προβλέπονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά περίπτωση για τις άδειες ή και 
τις εγκρίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή να τίθενται για πρώτη φορά 
προθεσμίες στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται.  
 
Αρθρο: 14 

Ημ/νία: 10.09.2002 

 

Λήμματα 
ΑΜΟΙΒΗ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ, Ν. 2121/1993  

Σχόλια 
- Σύμφωνα με την περ. β της παρ. 33 του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 (Α΄ 
302/24.12.2003) περί ολυμπιακής προετοιμασίας, οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου αφορούν μ ό ν ο τις αξιώσεις που έχουν σχέση με τεχνικά μέσα τα 
οποία δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 
2121/1993 (βλ. οικεία σχόλια), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου.  

Κείμενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Αλλες διατάξεις 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α') αντικαθίσταται. 

2. Στο στοιχείο α της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, διαγράφονται 
λέξεις. 



3. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, διαγράφονται λέξεις. 

4. Αξιώσεις για την καταβολή αμοιβής σύμφωνα με την αντικαθιστώμενη ως άνω 
παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 καταργούνται. Η παρούσα διάταξη δεν 
αφορά αξιώσεις οι οποίες έχουν επιδικασθεί τελεσίδικα με δικαστικές αποφάσεις. *** 
(βλ. σχόλια) 

5. Στο άρθρο 18 του ν. 2121/1993, προστίθεται παράγραφος 11.  

 
Αρθρο: 15 

Ημ/νία: 10.09.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

 

Λήμματα 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ  

Κείμενο Αρθρου 

1. Στην περίπτωση δ' της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α') 
προστίθεται στοιχ. ιν. 

2. Κατ' εξαίρεση για το έτος 2002 αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 

2601/1998 επενδύσεων τουριστικών επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων της 
προηγούμενης παραγράφου 1, μπορεί να υποβάλλονται μέχρι και την 31.12.2002, κατά 
παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998. Σε 
περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων ή και των 
προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης κατ' εφαρμογή της προηγούμενης και της 
παρούσας παραγράφου, το διατιθέμενο για το έτος 2002 ποσό επιχορηγήσεων και 
επιδοτήσεων του ν. 2601/1998 δεν επαρκεί για την έγκρισή τους, εφαρμόζεται ανάλογα 
η διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου.  
 
Αρθρο: 16 

Ημ/νία: 10.09.2002 

 

Κείμενο Αρθρου 

Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6α του άρθρου 3 του ν. 

1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο.  
 
Αρθρο: 17 
Ημ/νία: 10.09.2002 

 

Κείμενο Αρθρου 

Στο άρθρο 3 του ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α') προστίθεται παράγραφος 6.  

 
Αρθρο: 18 

Ημ/νία: 10.09.2002 

 



Τίτλος Αρθρου 
Θέματα λειτουργίας του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου  

Κείμενο Αρθρου 

1. Στο άρθρο 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α') προστίθεται παράγραφος 4. 

2. Στο άρθρο 10 του ν. 2768/1999 προστίθεται παράγραφος 8. 

3. Στο άρθρο 47 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α') προστίθεται εδάφιο. 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του π.δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α') προστίθεται ιζ' 
περίπτωση. 

5. Το άρθρο 17 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται. 

6. Στο άρθρο 18 του π.δ. 52/2001 προστίθεται περίπτωση θ'. 

7. Η παράγραφος 1 άρθρου 19 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής :  

8. Στο άρθρο 19 του π.δ. 52/2001 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5. 

9. Το άρθρο 21 του π.δ. 52/2001 καταργείται και το άρθρο 20 του ίδιου προεδρικού 
διατάγματος αντικαθίσταται.  
 
Αρθρο: 19 

Ημ/νία: 10.09.2002 

 

Τίτλος Αρθρου 
Τροποποιήσεις στο ν. 2160/1993  

Κείμενο Αρθρου 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται εδάφια. (Βλέπετε 
το κείμενο του νόμου 2160) 

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993, προστίθεται εδάφιο.  

 
Αρθρο: 20 
Ημ/νία: 10.09.2002 

 

Τίτλος Αρθρου 
Τροποποίηση του άρθρου δέκατου τέταρτου του ν. 2932/2001  

Κείμενο Αρθρου 

Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου δέκατου τέταρτου του ν. 2932/2001 
(ΦΕΚ 145 Α') προστίθεται φράση.  
 
Αρθρο: 21 
Ημ/νία: 10.09.2002 

 

Κείμενο Αρθρου 



Στο άρθρο 27 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α') προστίθεται παράγραφος.  

 
Αρθρο: 22 
Ημ/νία: 10.09.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) 

 

Λήμματα 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

Κείμενο Αρθρου 

1. Μετά τη σύναψη της από 31.5.2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης Α.Ε." (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 
2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α'), η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εξακολουθεί να είναι ο φορέας υλοποίησης των 
λιμενικών έργων εθνικού επιπέδου, στα όρια της Ζώνης Λιμένα Θεσσαλονίκης, που 
έχουν χαρακτηρισθεί ή πρόκειται να χαρακτηρισθούν ως έργα εθνικού επιπέδου, 
σύμφωνα με το άρθρο έβδομο παρ. 3 του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α') και τα οποία 
εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεσθούν. 2. Για τα έργα, προμήθειες ή μελέτες που 
αφορούν στο λιμένα Θεσσαλονίκης και που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ή χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ενωση με 
οποιονδήποτε τρόπο, επιχορηγείται με το αντίστοιχο ποσό χρηματοδότησης απευθείας η 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε..  

 
 
Αρθρο: 23 
Ημ/νία: 10.09.2002 

 

Κείμενο Αρθρου 

1. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α') αντικαθίσταται 
αφότου ίσχυσε. 

2. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α') προστίθεται 
δεύτερο εδάφιο.  

 
 
Αρθρο: 24 
Ημ/νία: 24.12.2002 

 

Σχόλια 
- Το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 3091/2002 
(Α΄330/24.12.2002) και ισχύει από 1.1.2002.  

Κείμενο Αρθρου 

Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α') προστίθεται 
εδάφιο."Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2002."  

 
 



Αρθρο: 25 

Ημ/νία: 10.09.2002 

 

Τίτλος Αρθρου 
Εναρξη ισχύος  
Λήμματα 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ  

Κείμενο Αρθρου 

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.  

 
 


