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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής

I. Γενικά

Η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες αποτελούν κε
ντρικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι κοινωνίες, 
ακόμη και οι πιο αναπτυγμένες. Η διεθνοποίηση των οι
κονομιών και η αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, 
οι δημογραφικές αλλαγές με επίδραση στην απασχόλη
ση και τις οικογενειακές δομές, οι αλλαγές στην οργά
νωση της εργασίας και τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας, 
αποτελούν σύγχρονες προκλήσεις που δημιουργούν μια 
σειρά από νέους κινδύνους που σχετίζονται με την επέ
κταση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Ελλάδα, πέρα από τις παραπάνω προκλήσεις που 
αφορούν το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών κρατών 
έχει να αντιμετωπίσει επιπλέον τη μειωμένη αποτελε- 
σματικότητα των κοινωνικών δαπανών. Παρά το γεγονός 
ότι οι κοινωνικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ στη χώ
ρα μας είναι σχεδόν ισοδύναμες με το μέσο ευρωπαϊκό 
επίπεδο, μόλις το 13% των ατόμων που διαβιούν κάτω 
από το όριο της φτώχειας (κάτω από το 60% του διάμε
σου διαθέσιμου εισοδήματος) καταφέρνει να υπερβεί το 
όριο αυτό μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, σε αντίθεση 
με τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο όρο (38,5%). Ως απο
τέλεσμα, το ποσοστό των ατόμων που διαβιούν κάτω 
από το όριο της φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβά
σεις στη χώρα μας παραμένει σταθερό τα τελευταία έτη 
γύρω στο 20%. Βασικό λόγο για την αναπολεσματικότη- 
τα των κοινωνικών δαπανών αποτελεί το γεγονός ότι οι 
δαπάνες αυτές δεν είναι στοχευμένες σε αυτούς που 
πραγματικά έχουν ανάγκη, δηλαδή στα φτωχά και ιδιαί
τερα στα πολύ φτωχά νοικοκυριά (κάτω από το όριο της 
απόλυτης φτώχειας).

Για την άμβλυνση του προβλήματος αυτού, μέσω του 
προτεινόμενου σχεδίου νόμου επιχειρείται μετάβαση 
από τις γενικές κοινωνικές δαπάνες σε δαπάνες στοχευ
μένες στα φτωχά και πολύ φτωχά νοικοκυριά. Συγκεκρι
μένα, ιδρύεται Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, το 
οποίο θα χρηματοδοτεί ολοκληρωμένα προγράμματα 
που θα παρέχουν στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση σε 
κατηγορίες δικαιούχων βάσει συγκεκριμένων αντικειμε
νικών κριτηρίων.

Στόχος των δράσεων που χρηματοδοτεί το Ταμείο εί
ναι η μείωση του ποσοστού της φτώχειας στο επίπεδο 
του 15% μέσα στην επόμενη πενταετία. Στο πλαίσιο αυ
τό, το Ταμείο θα χρηματοδοτηθεί τα επόμενα χρόνια 
σταδιακά, με ποσά που θα φθάσουν ετησίως τα δύο δι
σεκατομμύρια ευρώ, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενί
σχυσης με χίλια (1.000) ευρώ ανά φτωχό πολίτη κατ’ 
έτος. Το ποσό αυτό αφορά μέσον όρο, που σημαίνει ότι 
το ποσό που θα καταβάλλεται κάθε φορά στους δικαιού
χους θα διαμορφώνεται με βάση κοινωνικά κριτήρια, 
όπως αν πρόκειται για μονογονεικές οικογένειες, άνερ
γους ή χαμηλοσυνταξιούχους.

II. Ειδικά για τα επί μέρους άρθρα του σχεδίου νόμου

Αρθρο 1

Στο άρθρο αυτό ρυθμίζονται η νομική φύση και ο σκο
πός του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής σε αναφο
ρά προς το επίσημο όριο της φτώχειας για την Ελλάδα. 
Ειδικότερα προσδιορίζεται ο κοινωνικός και διανεμητι
κός στόχος του Ταμείου που υλοποιείται μέσω εισοδη
ματικών ενισχύσεων με εισοδηματικό κριτήριο που ορί
ζεται στο εθνικό όριο της φτώχειας. Το όριο της φτώ
χειας προσδιορίζεται στο 60% του διάμεσου ισοδύναμου 
συνολικού εισοδήματος, με βάση την κοινή μεθοδολογία 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης που ακολουθεί η σχετική έρευ
να της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Αρθρο 2

Στο άρθρο 2 προβλέπεται το ύψος και η προέλευση 
των πόρων του Ταμείου. Με την ίδρυση του Ταμείου θε
σπίζεται η επιχορήγησή του με το ποσό των 100.000.000 
ευρώ.

Αρθρο 3

Στο άρθρο 3 προβλέπεται η χρηματοδότηση από το 
Ε.Τ.Α.Κ.Σ. ολοκληρωμένων προγραμμάτων παροχής ει
σοδηματικών ενισχύσεων σε κατηγορίες δικαιούχων, 
που απαρτίζονται από άτομα ή νοικοκυριά με ετήσιο ει
σόδημα χαμηλότερο του εκάστοτε εκτιμώμενου ορίου 
της φτώχειας για την Ελλάδα σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.. Για τον καθορισμό όλων 
των λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμμάτων παρέ
χεται εξουσιοδότηση για έκδοση κοινών υπουργικών 
αποφάσεων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ταμείου.

Αρθρο 4

Στο άρθρο 4 καθορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότη
τες του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Τ.Α.Κ.Σ. και 
ρυθμίζονται θέματα του προσωπικού του. Ειδικότερα, 
προβλέπεται η σύσταση του Δ.Σ., το οποίο διορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
έχει πενταετή θητεία, οι αρμοδιότητές του και η διαδικα
σία λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα προβλέπονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ., οι 
οποίες αφορούν σε θέματα διοίκησης, εκπροσώπησης 
του Ε.Τ.Α.Κ.Σ. στο εσωτερικό ή εξωτερικό, είσπραξης 
των πόρων και διαχείρισης της περιουσίας του ενώ 
υπάρχει ειδική μνεία για τις συγκεκριμένες αρμοδιότη
τες του Προέδρου του.

Επιπλέον, προβλέπεται η στελέχωση του Ε.Τ.Α.Κ.Σ. 
από αποσπασμένους υπαλλήλους, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων, από συναρμόδια Υπουργεία κατά 
προτεραιότητα αλλά και από άλλα Υπουργεία ή 
Ν.Π.Δ.Δ..

Τέλος, συστήνεται ειδική μονάδα έρευνας, ανάλυσης 
και τεκμηρίωσης στο Ε.Τ.Α.Κ.Σ. με γνωμοδοτικές και 
συμβουλευτικές αρμοδιότητες επί θεμάτων οικονομικής 
και κοινωνικής πολιτικής.



Αρθρο 5

Με το άρθρο 5 ρυθμίζονται οι διαδικασίες κατάρτισης, 
έγκρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ταμείου, 
καθώς και τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισής 
του. Πλέον των διαδικασιών που προβλέπονται από το 
θεσμικό πλαίσιο για το δημόσιο λογιστικό των Ν.Π.Δ.Δ., 
προβλέπεται η ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές ή ανα
γνωρισμένη ελεγκτική εταιρία του ελέγχου της οικονο
μικής διαχείρισης και του ισολογισμού του Ταμείου και η 
υποβολή, από τους τελευταίους, σχετικής έκθεσης προς 
την αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων της Βου
λής των Ελλήνων και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο
νομικών.

Τέλος, καθορίζονται οι προθεσμίες κατάρτισης του 
προϋπολογισμού και απολογισμού εκάστου οικονομικού 
έτους, καθώς και ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της προό
δου υλοποίησης των στόχων του Ταμείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Διάφορες διατάξεις

Αρθρο 6
Χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος 

στις τρίτεκνες οικογένειες

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 γίνεται πρά
ξη η δέσμευση της κυβέρνησης για τη χορήγηση του πο- 
λυτεκνικού επιδόματος και στις τρίτεκνες οικογένειες. Η 
χορήγηση του επιδόματος πραγματοποιείται με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ισχύουν για τις πο
λύτεκνες οικογένειες, πλην όμως, με ρητή πρόβλεψη 
στην διάταξη, ότι δεν μετατρέπεται, ποτέ και σε καμία 
περίπτωση, σε ισόβια σύνταξη, καθώς οι τρίτεκνες οικο
γένειες δεν χαρακτηρίζονται πολύτεκνες.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προσδιορίζονται 
οι κατηγορίες των προσώπων που θα λαμβάνουν το επί
δομα.

Με τη διάταξη της παραγράφου 4 χορηγούνται οι εν 
λόγω παροχές και στις νέες κατηγορίες προσώπων που 
αναγνωρίζονται ως πολύτεκνοι, δεδομένου ότι με τη διά
ταξη του άρθρου 5 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α ') τροπο
ποιήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 
17 Α ), και προσδιορίστηκαν εκ νέου οι κατηγορίες προ
σώπων στις οποίες αναγνωρίζεται η ιδιότητα των πολυ
τέκνων. Προβλέφθηκε για πρώτη φορά η αναγνώριση 
της πολυτεκνικής ιδιότητας σε ομογενείς αλλοδαπούς 
που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο 
ομογενούς, σε αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυ
γες, ανιθαγενείς και δικαιούχους ανθρωπιστικού καθε
στώτος, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο 
χρόνο διαρκούν οι ιδιότητές τους, και στους πολίτες άλ
λων κρατών που μένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα 
και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας. Η ψήφι
ση της προτεινόμενης ρύθμισης είναι απαραίτητη προ- 
κειμένου να χορηγηθούν οι παροχές των παραγράφων 1, 
2, 3 και 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 και στις νέες 
κατηγορίες προσώπων που αναγνωρίζονται ως πολύτε
κνοι.

Αρθρο 7
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3299/2004

Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται επί μέρους διατά
ξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α ), όπως ισχύει, προ-

κειμένου να επέλθουν βελτιώσεις ή να αντιμετωπιστούν 
ζητήματα εφαρμογής των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Ειδικότερα:
1. Με την παράγραφο 1 προτάσσονται ορισμένες αλ

λαγές στο περιεχόμενο του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 
που αφορά τα «Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια».

Στις περιπτώσεις α ' και β' απαλείφεται το χρονικό 
όριο των πέντε (5) ετών το οποίο προσδιόριζε την ανώ
τατη διάρκεια διακοπής της λειτουργίας μιας ξενοδο
χειακής μονάδας (η περίπτωση γ ' αναφέρεται στα κτίρια 
ξενοδοχείων που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα ή πα
ραδοσιακά) χωρίς να απωλέσει το δικαίωμα υπαγωγής 
της στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για επενδυτικό σχέ
διο εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής. Με τη συ
γκεκριμένη πρόταση παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίη
σης κτισμάτων που είχαν παραμείνει σε αδράνεια και πέ
ραν των πέντε (5) ετών, αποκαθιστώντας παράλληλα την 
ξενοδοχειακή τους λειτουργία.

Η περίπτωση γ ’ τροποποιεί και συμπληρώνει τις ρυθμί
σεις της περίπτωσης β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 
3, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημό
σιοι οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και τα νομικά πρό
σωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλην 
των θυγατρικών τους χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό 
της μετοχικής τους σύνθεσης, το βαθμό σύνδεσής τους 
με το δημόσιο νομικό πρόσωπο, τη διατήρηση ή μη του 
δημόσιου χαρακτήρα τους.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία αποσαφηνίζεται και 
οριοθετείται το καθεστώς των θυγατρικών επιχειρήσεων 
και των εταιρειών του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων 
των Ο.Τ.Α. α ' και β' βαθμού, που αποκτούν δικαίωμα 
αξιοποίησης των κινήτρων του επενδυτικού νόμου, με 
κριτήριο την εφαρμογή της κυρίαρχης επιλογής των δια
τάξεων του ν. 3299/2004 που στοχεύουν στην ενίσχυση 
και στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ετσι εταιρείες των δημόσιων νομικών προσώπων θα 
έχουν τη δυνατότητα να εντάσσονται στο καθεστώς κι
νήτρων του επενδυτικού νόμου με την προϋπόθεση 
όμως ο δημόσιος φορέας να συμμετέχει με ποσοστό μι
κρότερο ή ίσο του 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της συ
γκεκριμένης επιχείρησης ή η τακτική ή η έκτακτη επιχο
ρήγηση που παρέχει για τη λειτουργία της να μην υπερ
βαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων της.

2. Με την περίπτωση α ' της παραγράφου 2 προβλέπε- 
ται η δυνατότητα διαφοροποίησης από τα ήδη θεσπισθέ- 
ντα κριτήρια καθορισμού των επιπλέον ποσοστών ενί
σχυσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον 
βέβαια προκύπτουν έκτακτες ανάγκες από φυσικά αίτια, 
όπως π.χ. οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές τους 
θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι 
και στην περίπτωση αυτή οι επιπρόσθετες ενισχύσεις 
δεν μπορούν να υπερβούν το 10% για τις μεσαίες και το 
20% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η περίπτωση β ' της παραγράφου 2 διορθώνει μια λαν
θασμένη παραπομπή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 
που αφορά στην έννοια των μεγάλων επενδυτικών σχε
δίων.

3. Η περίπτωση α ' της παραγράφου 7 του άρθρου 7 
οργανώνει την, ως προς το χρόνο, διαδικασία εξέτασης 
των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων θεσπίζοντας 
την απόλυτη σειρά προτεραιότητας για την εισαγωγή 
τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή με βάση την ημερομη
νία κατάθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν όμως 
περιπτώσεις, που αποκλειστικά έκτακτες ανάγκες από



φυσικά αίτια π.χ. πυρκαγιές, οι οποίες θα διαπιστώνονται 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
δικαιολογούν την εξαίρεση από το θεσπισθέντα κανόνα 
αλλά και επιβάλλουν την πρόταξη εξέτασης των επενδυ
τικών σχεδίων που υλοποιούνται είτε στις περιοχές των 
έκτακτων γεγονότων είτε στους κλάδους που έχουν 
υποστεί τις συνέπειές τους. Σημειώνεται ότι και κατά την 
εφαρμογή της εξαίρεσης θα λειτουργεί η απόλυτη χρο
νική σειρά προτεραιότητας.

4. Στην παράγραφο 4 περίπτωση α ' και β' προτείνο- 
νται οι αναγκαίες προσαρμογές στις υφιστάμενες ρυθμί
σεις για τα επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και ανα
διάρθρωσης προκειμένου να εναρμονιστούν με το θεσμι
κό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο μεταξύ 
άλλων επιβάλλει την προηγούμενη έγκρισή της (της Επι
τροπής) και για κάθε μεμονωμένο σχέδιο που δύναται να 
ενταχθεί στο συγκεκριμένο καθεστώς.

5. Με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του ν. 
3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α ) καταργήθηκε η υποχρέωση 
υποβολής αίτησης και έκδοσης εγκριτικής απόφασης της 
Διοίκησης για τις μεταβιβάσεις μετοχών των επιχειρήσε
ων που θα ενισχύονται για την υλοποίηση των επενδυτι
κών τους σχεδίων με τα κίνητρα του ν. 3299/2004, μετά 
την τροποποίησή του, προκειμένου να απαλειφθεί, μια 
συχνά χρονοβόρα διοικητική διαδικασία που λειτουργεί 
ανασταλτικά στην επιχειρηματική ζωή των εταιρειών, 
λαμβανομένου υπόψη ότι η αλλαγή της εταιρικής σύνθε
σης αποτελεί πλέον συνήθη πρακτική.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται η ευνοϊκή 
ρύθμιση και στις επιχειρήσεις επενδύσεις των οποίων 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των προγενέστερων νό
μων 1262/1982 (ΦΕΚ70 Α'), 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ) και 
2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α )

6. Με το άρθρο 6 του ν. 2996/2002 «Ελληνικό Σχέδιο 
Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων» (ΦΕΚ 62 
Α ') δόθηκε η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από τους 
προβλεπόμενους πόρους του Ε.Σ.Ο.Α.Β. ιδιωτικές επεν
δύσεις που θα υλοποιούνταν στις χώρες εφαρμογής του, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του ν. 
2601/1998.

Στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκ- 
δοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παράγραφος 2 
του ν. 2601/1998, για την εφαρμογή και την περαιτέρω 
εξειδίκευση του Ε.Σ.Ο.Α.Β. ορίστηκε προθεσμία ολοκλή
ρωσης των επενδυτικών προγραμμάτων τα τρία (3) έτη, 
λαμβανομένου υπόψη ότι θα έπρεπε να υπάρχει καταλη
κτική προθεσμία υλοποίησής τους δεδομένου ότι και ο 
χρόνος λήξης του προγράμματος είχε προβλεφθεί για το 
έτος 2006.

Μετά την παράτασή του μέχρι το 2011 (άρθρο 2 του 
ν. 3530/2007 (ΦΕΚ 36 Α ) αλλά και με βάση τη διαπίστω
ση ότι ορισμένα επενδυτικά προγράμματα που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 για να χρηματο
δοτηθούν από το Ε.Σ.Ο.Α.Β., έχουν προχωρήσει στην 
υλοποίησή τους σε ικανοποιητικό βαθμό χωρίς όμως να 
έχουν ολοκληρωθεί εντός της τριετίας, για λόγους που 
οφείλονται και σε προβλήματα που σχετίζονται με την 
προσαρμογή τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον των 
κρατών αυτών. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται επιβε
βλημένο να ισχύσουν οι διατάξεις του ν. 2601/1998 και 
για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οποίες προβλέ
πουν δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας ολοκλή
ρωσης, υπό την προϋπόθεση υλοποίησης του 50% του 
επενδυτικού έργου.

Αρθρο 8

Σύμφωνα με το ν.1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α ), άρθρο 3 
παρ. 3, ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός προαιρετι
κών μερίδων, πέραν της υποχρεωτικής, που μπορούσε 
να κατέχει κάθε συνεταίρος σε ένα αστικό συνεταιρισμό 
ήταν μέχρι πέντε (5), με εξαίρεση τους καταναλωτικούς 
συνεταιρισμούς όπου επιτρέπονταν η απόκτηση μέχρι 
εκατό (100) προαιρετικών μερίδων.

Το 1997 επιτράπηκε η απόκτηση μέχρι εκατό (100) 
προαιρετικών μερίδων και στους συνεταίρους πιστωτι
κών συνεταιρισμών (ν. 2515/1997, άρθρο 3 παρ. 1).

Το 1999 επιτράπηκε η απόκτηση μέχρι εξακοσίων (600) 
προαιρετικών μερίδων στους συνεταίρους πιστωτικών συ
νεταιρισμών (ν. 2744/1999, άρθρο 16 παρ. 3).

Τέλος, το 2003 επιτράπηκε η απόκτηση μέχρι χιλίων 
διακοσίων ένα (1.201) προαιρετικών μερίδων για τους 
συνεταίρους των συνεταιρισμών αυτών (ν. 3156/2003, 
άρθρο 17 παρ. 2).

Σήμερα, προτείνεται μια πρόσθετη αύξηση του αριθ
μού των προαιρετικών μερίδων και συγκεκριμένα κατά 
το τριπλάσιο του αρχικά επιτρεπόμενου ορίου των 100 
μερίδων για τους πολυμελείς συνεταιρισμούς του 
ν.1667/1986. Με τη ρύθμιση αυτή, δίνεται η δυνατότητα 
σε ορισμένα «μέλη -  επενδυτές» των πιστωτικών συνε
ταιρισμών που επιθυμούν, να αποκτήσουν τριακόσιες 
(300) προαιρετικές μερίδες επιπλέον του ανώτατου προ- 
βλεπόμενου σήμερα αριθμού, δηλαδή συνολικά χιλίων 
πεντακοσίων ένα (1.501), ενισχύοντας με τον τρόπο αυ
τό παράλληλα και την οικονομική θέση του πιστωτικού 
συνεταιρισμού.

Αρθρο 9

1. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 επαναπροσδιορί
ζεται ο σκοπός της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια 
Επιχείρηση Κινητών Αξιών Α.Ε.», η οποία πλέον επικε
ντρώνεται στο έργο της διαχείρισης και αξιοποίησης της 
υφιστάμενης περιουσίας της, ενώ ο εν λόγω σκοπός της 
εταιρείας θα πραγματώνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του 
ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α ), γεγονός που θα επιτρέψει 
τον καλύτερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου ως 
προς το ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο της αξιοποίησης της 
δημόσιας περιουσίας.

2. Με τη διάταξη της παραγράφου 2 επεκτείνεται η 
ρύθμιση που ισχύει για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
(άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 2836/2000 -  ΦΕΚ 168 Α \  όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 16 του ν. 
3483/2006 -  ΦΕΚ 169 Α ), και στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και το προσωπικό του Οργανισμού Διαχείρι
σης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.) και επιτρέπει την 
απερίσπαστη άσκηση των καθηκόντων τους. Κατά τη 
ρύθμιση αυτή οι προαναφερόμενοι δεν υπέχουν αστική 
ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους, εκτός των περιπτώσεων συνδρομής 
δόλου.

Αρθρο 10

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3.Ι.Ι. α της Σύμβασης Ανάπτυ
ξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), η οποία έχει κυρωθεί με το 
ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α ), επιτρέπεται στον Διεθνή Αε
ρολιμένα Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) η «οποιαδήποτε δράστη-



ριότητα ή εργασία συναφή ή βοηθητική των δραστηριο
τήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.4. (Μέλη της Κοι
νοπραξίας και Εταιρεία Αεροδρομίου) ή την οποία Εται
ρεία Αεροδρομίου θεωρεί επιθυμητό ή πρέπον να ασκή
σει ή να μετέχει σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένης ενδει- 
κτικώς οποιοσδήποτε παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ
γειας)».

Το άρθρο 8 του ν. 2338/1995, το οποίο αφορά στις πε
ριβαλλοντικές διατάξεις, στοχεύει στον περιορισμό των 
ρυπογόνων ατμοσφαιρικών εκπομπών του αεροδρομίου. 
Ειδικά δε, στην παράγραφο Ιε38 του όγδοου άρθρου σε 
αντίθεση με το άρθρο 3Ι.Ι.α προβλέπεται ότι «απαγορεύ
εται κάθε εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, εκτός από 
την απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση ηλεκτρικού 
ρεύματος σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής της παροχής 
από το κεντρικό δίκτυο της ΔΕΗ».

Η ως άνω παράγραφος Ι.ε38 απαγορεύει στον ΔΑΑ 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου του μο
νοπωλιακού καθεστώτος υπέρ της Δημόσιας Επιχείρη
σης Ηλεκτρισμού Α.Ε., που επικρατούσε το έτος 1995, 
χρόνο κατά τον οποίο ψηφίστηκε ο προαναφερόμενος 
νόμος.

Η απελευθέρωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ξεκί
νησε στην Ελλάδα το 1999 με το ν. 2773/1999 και συνε
χίστηκε με το ν. 3175/2003 και το ν. 3426/2005 δίδει το 
δικαίωμα σε φορείς που πληρούν συγκεκριμένες πρού- 
ποθέσεις να προβούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ
γειας. Επιπλέον, ο ν. 3468/2006 σχετικά με την παραγω
γή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ
γειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
Υψηλής Απόδοσης (ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) δίδει το δικαίωμα 
σε φορείς να προβούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ
γειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι 
ο στόχος του εν λόγω νόμου ταυτίζεται με αυτόν του άρ
θρου 8 του ν. 2338/1995, δηλαδή τη μείωση των εκπο
μπών ατμοσφαιρικών ρύπων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλ
λοντος σύμφωνα με την παράγραφο Ι.ε37 του άρθρου 8 
του ν. 2338/1995, ο ΔΑΑ υποχρεούται για την κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεών του να 
χρησιμοποιεί «καύσιμα με τις μικρότερες δυνατές εκπο
μπές ατμοσφαιρικής ρύπανσης σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις».

2. Μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η εφαρμογή της 
διάταξης του άρθρου 25.6 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αε
ροδρομίου από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης εντός των διοικητικών ορίων των οποίων αναπτύ
χθηκε και λειτουργεί ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 
αποτέλεσμα το γεγονός αυτό να οδηγήσει σε σημαντική 
και αδικαιολόγητη επιβάρυνση της εταιρείας αεροδρομί

ου, καθώς και συνακόλουθη αξίωσή της σε βάρος του 
Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις της ΣΑΑ και του 
ν. 2338/1995.

Αυτό οφείλεται ιδιαίτερα στην αδυναμία εξέλιξης ή 
προσαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για 
την επιβολή και είσπραξη δημοτικών και κοινοτικών τε
λών και λοιπών επιβαρύνσεων με την ειδική ρύθμιση της 
ΣΑΑ, η οποία σε κάθε περίπτωση κατισχύει των αντίθε
των με αυτήν προγενέστερων διατάξεων. Με την προτει- 
νόμενη ρύθμιση δίδεται εξουσιοδότηση στους αρμό
διους Υπουργούς, με απόφασή τους, να καθορίσουν την 
διαδικασία χρέωσης της εταιρείας ΔΑΑ Α.Ε. από τους 
Δήμους σε απολογιστική βάση μέχρι του ανώτερου πο
σοστού 0,5% των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας 
για το αντίστοιχο έτος μετά τη δημοσίευση των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεών της.

3. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ο συμψηφισμός 
των ποσών που εισπράχθησαν από τους Ο.Τ.Α., καθ’υ- 
πέρβαση του προβλεπομένου από το άρθρο 25.6 της 
ΣΑΑ ανωτάτου ορίου, με μεταγενέστερες οφειλές.

Αρθρο 11 
Εναρξη ισχύος

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρ. Παυλόπουλος Γ. Αλογοσκούφης

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Χρ. Φώλιας Β. Μαγγίνας

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ. Αβραμόπουλος Αρ. Σπηλιωτόπουλος

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ. Χατζηδάκης
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Νέες Διατάξεις
Άρθρο 1 - 5

Άρθρο 6
Παράγραφοι 1 - 3  Νέες διατάξεις 

Παράγραφος 4
Αντικατάσταση παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α 17)
«6. Τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1,
2 και 3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ ΑΤ01) και του άρθρου 2 
του Ν. 2163/1993 (ΦΕΚ ΑΊ25) όπως τροποποιούνται διά του παρόντος 
παρέχονται στους κατά τα ανωτέρω αναγνωριζόμενους πολύτεκνους υπηκόους 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις που προβλέπονται και για τους Ελληνες υπηκόους. Για τη 
χορήγηση των ως άνω επιδομάτων ισχύουν όσα ορίζονται στην κοινή 
Υπουργική Απόφαση Γ1Α/440/1991 (ΦΕΚ Β 90) που κυρώθηκε με τον 
ν. 2008/1992 (ΦΕΚ Α' 16), όπου δε σ' αυτήν γίνεται λόγος για "ελληνική 
υπηκοότητα" προστίθενται οι λέξεις "... ή υπηκοότητα κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης...".»

Άρθρο 7
Παράγραφος 1
α) Αντικατάσταση υποπ. ιι) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.

3299/2004

«Αρθρο 3 , παρ. 1
γ) Επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού:
ϋ) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων 
κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης ή ξενοδοχειακών 
μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους μέχρι πέντε (5) έτη 
κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση 
του κηρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της προσωρινής διακοπής της 
λειτουργίας τους ήταν τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' 
τάξης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.»

β) Αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου της υποπ. ιιι) της περ. γ) της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 3299/2004 

«Άρθρο 3, παρ. 1
γ) Επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού : 

ίϋ) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών 
μονάδων
κατώτερης κατηγορίας των δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης, σε κτίρια που 
χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον με τον εκσυγχρονισμό τους 
αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ' τάξης. 
Επίσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν



διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε (5) έτη κατ' ανώτατο όριο, 
χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κηρίου και υπό 
τον όρο ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε 
κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ" τάξης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.»

γ) Αντικατάσταση της περ. β) της παραγ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004
«Άρθρο 3,-παράγραφος 4

β) Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η απαγόρευση δεν 
αφορά τις θυγατρικές τους εταιρίες, καθώς και τις εταιρίες των Ο.Τ.Α. α' και 
β' βαθμού.»

Παράγραφος 2χ

α) Προστίθεται φράση στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 
3299/2004

«2.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Ανάπτυξης, καθορίζονται τα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων γ' και 
δ1 της προηγούμενης παραγράφου για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, σε Περιφέρειες, Νομούς ή τμήματα αυτών, ανά είδος επενδυτικού 
σχεδίου, βάσει των κριτηρίων του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(Α.Ε.Π.), του ποσοστού ανεργίας και της γεωγραφικής θέσης των αντιστοιχίαν 
περιοχών.»

β) Αντικατάσταση της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3299/2004

«3 .Ενισχύσεις μεγάλων επενδυτικών σχεδίων
α. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ως "Μεγάλο επενδυτικό 

σχέδιο" νοείται επένδυση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος, με 
ενισχυόμενες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, 
υπολογιζόμενες με τις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν 
κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.»

Παράγραφος 3
Προστίθεται τρίτο εδάφιο στο τέλος της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 7

«(α) Η διαδικασία εξέτασης κάθε αίτησης για υπαγωγή επένδυσης 
ολοκληρώνεται, από την αρμόδια υπηρεσία και την αρμόδια γνωμοδοτική 
επιτροπή, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης, η δε απόφαση υπαγωγής εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός από τη 
γνωμοδότηση της επιτροπής, εντός του οποίου δημοσιεύεται και η περίληψή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην 
αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση 
την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.»

Παράγρφος 4

α) Αντικαθίστανται τα εδάφια 23*4 και 5 της παρ. 2 του άρθρου 9
«2. Επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης
Μεταποιητικές ή μεταλλευτικές επιχειρήσεις μόνο υφιστάμενων φορέων που
απασχολούν τουλάχιστον 100 άτομα και ευρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή



κατάσταση μπορούν να υποβάλλουν ένα ολοκληρωμένο πολυετές (2 3 έτη) 
επιχειρηματικό σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης, που θα περιλαμβάνει τον 
τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό, την 
εξυγίανση και ανάπτυξή τους και ενδεχομένως τις απαραίτητες ενέργειες 
κατάρτισης των εργαζομένων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και όροι που πρέπει να συντρέχουν στην επιχείρηση, 
ώστε αυτή, κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας και γνωμοδοτικής επιτροπής, να 
θεωρείται ότι ευρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση, προκειμένου να είναι 
δυνατή η εξέταση και υπαγωγή στις ενισχύσεις της παρούσας παραγράφου του 
επιχειρηματικού σχεδίου διάσωσης.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα είδη και τα ποσοστά των ενισχύσεων, 
καθώς και τα πρόσθετα είδη ενισχύσεων και η έκτασή τους, που παρέχονται στα 
επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης, τα πρόσθετα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Τα κριτήρια υπαγωγής, τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία και ο τρόπος 
εφαρμογής των κριτηρίων αυτών για την υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης καθορίζονται με την κοινή απόφαση της παραγράφου 
2 του άρθρου 6.
Συμπληρωματικά για τα επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης της 
παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου.»

β) Καταργούνται οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 8 του 
άρθρου 7

«Η αξιολόγηση των επενδύσεων θα γίνεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες 
υπηρεσίες. Αξιολογήσεις επενδύσεων μπορεί να ανατίθενται και σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και ειδικότερα σε υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου ή 
και εξωτερικούς αξιολογητές ή και εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα. Οι 
ανωτέρω εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολογητές υποβάλλουν την έκθεση 
αξιολόγησής τους στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία μετά από μελέτη και έλεγχο 
αυτής και του φακέλου συντάσσει εισηγητικό σημείωμα αξιολόγησης προς την 
αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή.
Με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχεται η πληρότητα της έκθεσης 

αξιολόγησης, των εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολογητών και γίνεται η 
παραλαβή που αποτελεί και την πιστοποίηση για την καταβολή της σχετικής 
αμοιβής.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και αποφάσεις του 
Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται κατά την αρμοδιότητά τους η διαδικασία 
σύνταξης πίνακα αξιολογητών, οι διαδικασίες και οι όροι ανάθεσης, ο αριθμός 
των επενδυτικών σχεδίων που ανατίθενται κατ’ έτος ανά αξιολογητή, οι 
προθεσμίες ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, η διαδικασία και ο τρόπος 
αξιολόγησης ανάλογα με την κατηγορία επένδυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.
Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης του 

άρθρου 9 ανατίθεται σε ειδικό εξωτερικό αξιολογητή με μεγάλη εμπειρία σε 
εκκαθαρίσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις, ο οποίος υποβάλλει ολοκληρωμένη 
μελέτη αξιολόγησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών, προκειμένου αυτή να εισηγηθεί στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή 
της παραγράφου 15. Η υπηρεσία για την κατάρτιση της εισήγησής της αυτής



δύναται να ζητά από την κύρια δανειοδοτούσα τράπεζα ή και άλλη τράπεζα 
γνωμοδότηση επί της βιωσιμότητας του σχεδίου διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται η διαδικασία ανάθεσης, τα 
κριτήρια επιλογής, ο ανώτατος αριθμός επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και 
αναδιάρθρωσης, που μπορεί να ανατίθενται κατ' έτος σε κάθε αξιολογητή, τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εξωτερικών αξιολογητών, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

β) Καταργείται η περίπτωση γ) της παρ. 9 του άρθρου 7
«γ) Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παραγράφου 2 
του άρθρου 9 εξετάζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου και υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος κατά τα 
οριζόμενα στην εν λόγω απόφαση και εφόσον το διατιθέμενο για το συγκεκριμένο 
έτος ποσό επιχορηγήσεων και λοιπών ενισχύσεων των επιχειρηματικών σχεδίων 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης επαρκεί.»

β) Καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 12
«9. Αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος επιχειρηματικών σχεδίων 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης υποβάλλονται μετά την έκδοση της προβλεπόμενης 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 κοινής υπουργικής απόφασης.»

Παράγραφος 5 Νέα διάταξη

Παράγραφος 6 Νέα διάταξη

Άρθρο 8

Τροποποίηση άρθ. 3 παρ. 3 του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ ΑΊ96)

"3. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο έως 
πέντε (5) προαιρετικών μερίδων, εκτός από την υποχρεωτική μερίδα. Προκειμένου 
για καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την 
απόκτηση από κάθε συνεταίρο μέχρι 100 προαιρετικών μερίδων, για πιστωτικούς 
συνεταιρισμούς μέχρι χιλίων διακοσίων και μιας (1.2.01) και μπορεί να ορίζει 
χωρίς περιορισμό τον αριθμό των προαιρετικών μερίδων που μπορούν να 
αποκτήσουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας 
είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής."

Άρθρο 9

Παράγραφος 1
Τροποποίηση παρ. 3 άρθ. 1 του ν. 2526/1997

«3. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α. Η διαχείριση και αξιοποίηση των κινητών αξιών που, κατά τα 

οριζόμενα στο άρδρο 2 του παρόντος, περιέρχονται στην κυριότητα της 
Εταιρείας. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να 
προβαίνει στη σύναψη οποιασδήποτε φύσης και οποιουδήποτε περιεχομένου 
συμβάσεων επί των παραπάνω κινητών αξιών, άπως πώληση, πώληση επί



εξωνήσεμ ανταλλαγή, ενεχυρίαση με σκοπό τη λήψη δανείων, προθεσμιακές 
πράξεις, καθώς και στη σύναψη των λοιπών συμβάσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παρ. 1 περ. α' του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α'), τηρώντας σε κάθε 
περίπτωση τις εκάστοτε ισχόουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο και τη 
διαδικασία σύναψης των συμβάσεων αυτών.

β. Η αγορά, διαχείριση και πώληση κινητών αξιών γενικά, 
συμπεριλαμβανομένων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

γ. Η παροχή οικονομικών και άλλων συμβουλών και υπηρεσιών προς το 
Υπουργείο Οικονομικών.»

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 29 Ν.2789/2000 ορίζεται ότι:
"1. Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ.
774/1980 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ." (ΦΕΚ 189 Α'), όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 15 του ν.2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α), εξαιρούνται οι συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών που συνάπτσνται κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 
(ΦΕΚ 206 Α), όπως ισχύει, την παρ.3 του άρθρου 1, παρ. 1 του άρθρου 3 
και παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2526/1997 (ΦΕΚ 205 Α), όπως ισχύει, την 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 Α) και την παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν.δ. 483/1974 (ΦΕΚ 184 Α).
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 28.9.1999".

Παράγραφος 2
Προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 2 του ν. 2628/1998
« Αρθρο 2

Διοικητικό Συμβούλιο
1.0  Οργανισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο 

(Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από α) το Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), 
ως Πρόεδρο, β) το Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού ή 
τον ασκούντα τα καθήκοντα αυτά, ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέουςν του Υπουργείου Οικονομικών, 
γ) έναν εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλο ανώτατο 
στέλεχος της με αναπληρωτή Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος, δ) τον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου των Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με αναπληρωτή το 
Γενικό Διευθυντή Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας και ε) το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού με αναπληρωτή τον 
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών.
3. Η θητεία κάθε μέλους του Δ.Σ. διαρκεί για όσο χρόνο έχει την 

ιδιότητα ή κατέχει τη θέση από την οποία προέρχεται, συνεχίζει όμως να 
ασκεί νομίμως τα καθήκοντά του μέχρι το διορισμό και την ανάληψη των 
καθηκόντων του νέου μέλους που το αντικαθιστά. Η αποζημίωση του 
Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών.
4. Το Δ.Σ. ορίζει ως γραμματέα του υπάλληλο του Οργανισμού, καθώς και 

Τον αναπληρωτή του.



Αρθρο 10
Παράγραφος 1
Η παρ. 1.ε38 του άρ. 8 του ν. 2338/202 αντικαθίσταται

«ε38) Απαγορεύεται κάθε εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, εκτός από την απολύτως 
αναγκαία για την εξασφάλιση ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση βλάβης ή 
διακοπής της παροχής από το κεντρικό δίκτυο της Δ.Ε.Η.»

Παράγραφος 2 
Νέα διάταξη

Παράγραφος 3 
Νέα διάταξη



ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και 
άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση

1. Ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Κοι
νωνικής Συνοχής (Ε.Τ.Α.Κ.Σ.), το οποίο είναι νομικό πρό
σωπο δημοσίου δικαίου. Το Ταμείο εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εδρεύει στην 
Αθήνα.

2. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προ
γραμμάτων ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης φυσικών 
προσώπων ή νοικοκυριών, που κατοικούν νόμιμα ή είναι 
νόμιμα εγκατεστημένα, αντιστοίχως, στην Ελλάδα και 
έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος 
εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα.

3. Το όριο της φτώχειας ορίζεται στο 60% της διάμε
σου του ισοδύναμου συνολικού διαθέσιμου εισοδήμα
τος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθείται κατά 
την Ερευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 
νοικοκυριών που διενεργείται ετησίως από τη Γενική 
Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελ
λάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.), δυνάμει του Κανονισμού 1177/2003 του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου.

Άρθρο 2
Πόροι

1. Οι πόροι του Ε.Τ.Α.Κ.Σ. προέρχονται από:
α) Ετήσιες εισφορές από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

του Κράτους.
β) Ποσοστό έως 20% επί των εσόδων του λογαρια

σμού του ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178 Α ) του προηγούμενου 
έτους.

γ) Ποσοστό έως 20% επί των ετήσιων εισπράξεων των 
ειδικών λογαριασμών του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α ) 
εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού, εκτός των ειδικών λο
γαριασμών που εισπράττουν πόρους από την Ευρωπαϊκή 
' Ενωση.

δ) Εσοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση της πε
ριουσίας του Ταμείου.

2. Το ύψος της ετήσιας εισφοράς από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οι
κονομίας και Οικονομικών, μετά από πρόταση του Διοι
κητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Κ.Σ.. Με όμοια απόφαση 
καθορίζεται το ακριβές ποσοστό ανά λογαριασμό και ο 
τρόπος απόδοσης των πόρων από τους ειδικούς λογα
ριασμούς και το λογαριασμό του ν. 128/1975 στο 
Ε.Τ.Α.Κ.Σ..

3. Με την ίδρυσή του το Ε.Τ.Α.Κ.Σ. επιχορηγείται από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό με το ποσό των εκατό εκα
τομμυρίων (100.000.000) ευρώ.

Άρθρο 3
Προγράμματα και δικαιούχοι

1. Το Ε.Τ.Α.Κ.Σ. χρηματοδοτεί ολοκληρωμένα προ

γράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης κατηγοριών δικαιού
χων, τα οποία καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
κυρίως των Υπουργείων Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αλλά και άλλων Υπουργείων.

2. Τα προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης εγκρίνο- 
νται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ
γού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.Τ.Α.Κ.Σ.. Με τις 
αποφάσεις αυτές καθορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής 
των δικαιούχων, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των 
ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική με την εφαρ
μογή των προγραμμάτων λεπτομέρεια.

3. Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι φυσι
κά πρόσωπα ή νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα χαμηλότε
ρο του ορίου της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό ορί
ζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος, σύμφωνα 
με τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και τις σχετικές εκτι
μήσεις της Γενικής Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε..

Άρθρο 4
Διοίκηση και οργάνωση - Θέματα προσωπικού

1. Το Ε.Τ.Α.Κ.Σ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο (Δ.Σ.). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται με από
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Από 
τα υπόλοιπα μέλη, δύο ορίζονται από τον Υπουργό Οικο
νομίας και Οικονομικών, δύο από τον Υπουργό Απασχό
λησης και Κοινωνικής Προστασίας και δύο από τον 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με κριτή
ριο τις ειδικές γνώσεις και την πολυετή εμπειρία τους σε 
θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Το Δ.Σ. 
διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι
κονομικών και έχει πενταετή θητεία. Οι ανωτέρω αποφά
σεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η θητεία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται μία φορά 
για αντίστοιχο χρονικό διάστημα και παρατείνεται μέχρι 
το διορισμό νέας Διοίκησης και πάντως όχι πέραν τριμή
νου από τη λήξη της.

3. Η θητεία των μελών διακόπτεται μόνο εάν κατά τη 
διάρκεια αυτής προκόψουν πράξεις ή παραλείψεις που 
θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία που συνάδει με 
την άσκηση του λειτουργήματος τους ή αδυνατούν να 
ασκήσουν τα καθήκοντά τους για λόγους υγείας. Σε πε
ρίπτωση κενώσεως θέσεως μέλους του Δ.Σ. με οποιον- 
δήποτε τρόπο, ορίζεται νέο μέλος για τον υπόλοιπο χρό
νο της θητείας του Δ.Σ., κατά τα προβλεπόμενα στην πα
ράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, τον Πρό
εδρο του Δ.Σ. αναπληρώνει ως προς όλες τις αρμοδιότη- 
τές του ο Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέ
γεται από τα μέλη του Δ.Σ..

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο
μικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του Προέδρου 
και των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ.. Πέραν των αμοιβών 
αυτών δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις για συμμετοχή 
του Προέδρου και των μελών στις συνεδριάσεις του 
Δ.Σ..

6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυ
ρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε μέλη. Μεταξύ 
των μελών αυτών πρέπει απαραιτήτως να είναι ο Πρόε
δρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφί- 
ας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρό
εδρος ή ο Αντιπρόεδρος, κατά περίπτωση.



7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομι
κών, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Κ.Σ., καθο
ρίζεται η οργανική διάρθρωση του Ταμείου και ο κανονι
σμός λειτουργίας του.

8. Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Κ.Σ. είναι αρμόδιο για:
α) την οργάνωση και τη λειτουργία του Ταμείου,
β) την είσπραξη των πόρων και τη διαχείριση της πε

ριουσίας του Ταμείου,
γ) την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολο

γισμού, απολογισμού,
δ) τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης της προόδου 

υλοποίησης των στόχων του Ταμείου,
ε) την εκπροσώπηση του Ταμείου στο εσωτερικό ή 

εξωτερικό και για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την 
εκπλήρωση της αποστολής του.

9. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπείτο Ε.Τ.Α.Κ.Σ. ενώ
πιον κάθε αρχής και τρίτου, εποπτεύει την ορθή εφαρμο
γή των αποφάσεων του Δ.Σ., την ορθή εκτέλεση του 
προγράμματος και του προϋπολογισμού του Ταμείου 
στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού του, την τήρηση 
του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρε
σιών του Ταμείου. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Δ.Σ., 
προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και ορίζει τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης. Με την έγκριση του Δ.Σ., ο 
Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε άλλο μέλος του Δ.Σ. 
την εκπροσώπηση του Ταμείου ενώπιον κάθε αρχής και 
τρίτου.

10. Το Ε.Τ.Α.Κ.Σ. υποστηρίζεται από επιστημονικό, 
διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που αποσπάται, κα
τά προτεραιότητα, από τα συναρμόδια Υπουργεία, από 
άλλα Υπουργεία και από Ν.Π.Δ.Δ.. Για το σκοπό αυτόν, 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικο
νομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., 
συνιστώνται και κατανέμονται έως είκοσι συνολικά θέ
σεις, οι οποίες πληρούνται μόνο με απόσπαση. Οι απο
σπάσεις του ανωτέρω προσωπικού γίνονται κατά παρέκ
κλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών 
και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, εάν ο απο- 
σπασμένος προέρχεται από Υπουργείο, ή με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., 
εάν ο αποσπασμένος προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ.. Οι απο- 
σπασμένοι στο Ε.Τ.Α.Κ.Σ. συνεχίζουν να λαμβάνουν το 
σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και 
λοιπών αμοιβών τους από την υπηρεσία από την οποία 
προέρχονται.

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο
νομικών, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Κ.Σ., 
μπορεί να προβλεφθεί η χορήγηση ειδικού μηνιαίου επι
δόματος στους υπαλλήλους που αποσπώνται στο Τα
μείο, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Ε.Τ.Α.Κ.Σ..

12. Στο Ε.Τ.Α.Κ.Σ. συνιστάται «Μονάδα Ερευνας, Ανά
λυσης και Τεκμηρίωσης» (Η Μονάδα). Η Μονάδα αποτε
λεί επιστημονικό και συμβουλευτικό όργανο του Προέ
δρου και του Δ.Σ. του Ταμείου.

α. Έργο της Μονάδας είναι η υποβολή εισηγήσεων επί 
θεμάτων εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και των 
εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων για τα ολοκλη
ρωμένα προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης κατηγο
ριών δικαιούχων αρμοδιότητας του Ε.Τ.Α.Κ.Σ., τον εκ

συγχρονισμό αυτής, καθώς και λήψης μέτρων και θέσπι
σης κανόνων για την τροποποίηση, συμπλήρωση της νο
μοθεσίας.

β. Η Μονάδα επιλαμβάνεται των ανωτέρω, μετά από 
σχετική παραπομπή των θεμάτων σε αυτήν από τον Πρό
εδρο ή το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Κ.Σ..

γ. Η Μονάδα αποτελείται από επιστημονικό προσωπι
κό πέντε ατόμων, που ανήκει στην κατηγορία του ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 2 του π.δ. 
50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όπως ισχύει, και τα οποία είναι 
πρόσωπα υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με ειδίκευ
ση στο αντικείμενο της οικονομικής και κοινωνικής πολι
τικής. Για τις προσλήψεις και τις αμοιβές των υπαλλήλων 
του ειδικού επιστημονικού προσωπικού εφαρμόζεται 
αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 
του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α'), όπως ισχύει.

δ. Η Μονάδα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών και οι δαπάνες λειτουργίας 
της βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Τ.Α.Κ.Σ..

Άρθρο 5
Προϋπολογισμός - Απολογισμός 

Οικονομικός έλεγχος

1. Για την κατάρτιση, έγκριση και εκτέλεση του προϋ
πολογισμού του Ε.Τ.Α.Κ.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α ), όπως ισχύουν. Επιπλέ
ον, ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ταμείου 
και του ισολογισμού του ανατίθεται από το Δ.Σ. σε ορ
κωτούς ελεγκτές ή αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία, 
που υποβάλλουν σχετική έκθεση προς την αρμόδια Επι
τροπή Οικονομικών Θεμάτων της Βουλής των Ελλήνων 
και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το οικονομικό έτος αρχίζει, με εξαίρεση την πρώτη 
χρήση, την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
κάθε έτους. Το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου συ- 
ντάσσεται ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού 
έτους, εντός δε τριών μηνών από την έναρξή του συ- 
ντάσσεται ο απολογισμός του προηγούμενου οικονομι
κού έτους και έκθεση αξιολόγησης της προόδου υλοποί
ησης των στόχων του Ταμείου, που υποβάλλονται στον 
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για έγκριση και 
κοινοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Θε
μάτων της Βουλής των Ελλήνων. Κατά τα λοιπά εφαρμό
ζονται οι διατάξεις του ν.δ. 496/1974, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 6
Χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος 

στις τρίτεκνες οικογένειες

1. Στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα 
χορηγείται από την 1 η Ιανουάριου 2008 μηνιαίο επίδομα 
για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο 
ισούται, για κάθε παιδί, με το επίδομα που καταβάλλεται 
κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Εάν 
για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορή
γηση και του επιδόματος της παραγράφου 1 του άρθρου 
63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ), όπως ισχύει, κατα
βάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ 
των δύο. Το ποσό του συνολικού μηνιαίου επιδόματος



δεν μπορεί να υπολείπεται του ελάχιστου συνολικού επι
δόματος πολύτεκνου γονέα, εκτός εάν εφαρμόζεται το 
προηγούμενο εδάφιο. Το επίδομα του παρόντος άρθρου 
καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μι
σθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα, απαλ
λάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση 
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και διακόπτεται την 1η του 
επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο 
τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του. Σε κα
μία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια 
σύνταξη του δικαιούχου.

Τα τέκνα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελί- 
ωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, 
είναι τα τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετι
κούς γόμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέ- 
ντα, καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας 
εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής 
της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται 
σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατρο
φής των τέκνων.

2. Το επίδομα καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει τρία ζώντα 
τέκνα από διαφορετικούς γάμους, καθώς και τα νομίμως 
αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον 
όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και 
η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά της αυτά.

3. Το επίδομα της παραγράφου 1 του παρόντος άρ
θρου χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α) Ελληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλά
δα,

β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην 
Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

γ) πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) 
και Ελβετούς πολίτες και διαμένουν μόνιμα στην Ελλά
δα,

ε) 1) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μό
νιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής 
στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 
του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 
3989/1959, ΦΕΚ 201 Α ), όπως τροποποιήθηκε από το 
Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθε
στώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α') '

2) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής 
στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 
του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, 
ΦΕΚ 176 Α ) και

3) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, των 
οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται 
από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α"), που δια
μένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν 
οι ως άνω ιδιότητές τους.

στ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και 
μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής 
υπηκοότητας.

4. Για τους όρους και τη διαδικασία καταβολής του ως
άνω επιδόματος ισχύουν τα οριζόμενα με τις υπ’ αριθμ. 
Π α  440/7.2.1991 (ΦΕΚ 90 Β ') και Π3δ/οικ.
1078/19.3.1997 (ΦΕΚ 241 Β ) κοινές αποφάσεις των

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με τα άρθρα 2 
έως 9 της υπ’ αριθμ. Π1α/Γ.Π.οικ.60227/19.5.2006 (ΦΕΚ 
645 Β ') κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Η παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 
Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Τα επιδόματα και η σύνταξη που προβλέπονται 
από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρ
θρου 63 ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ), όπως ισχύει, χορη
γούνται στους αναγνωριζόμενους ως πολύτεκνους, κα
τά την παράγραφο 5 του παρόντος, όπως ισχύει, μετά 
την αντικατάστασή της με το άρθρο 5 του ν. 3454/2006 
(ΦΕΚ 75 Α').»

Άρθρο 7
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3299/2004

1. α. Η υποπερίπτωση ϋ) της περίπτωσης γ ' της παρα
γράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α ), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ϋ) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λει- 
τουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας του
λάχιστον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ ' τάξης ή ξενοδο
χειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία 
τους, χωρίς στο διάστημα της διακοπής να έχει γίνει αλ
λαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το 
χρόνο της διακοπής της λειτουργίας τους ήταν τουλάχι
στον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ ' τάξης - 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.»

β. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης Ιϋ) της περί
πτωσης γ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 
3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξε
νοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουρ
γία τους, χωρίς στο διάστημα της διακοπής να έχει γίνει 
αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι με τον 
εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κα
τηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ ' τάξης - ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 4.»

γ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 
του ν. 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής :

«β) Επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων και ορ
γανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, 
στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 
49% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Επίσης, επενδυτικά 
σχέδια εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν το Δημόσιο ή 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή οργανι
σμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α ' και β' βαθμού 
με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους 
κεφαλαίου ή επιχορηγούνται τακτικά ή έκτακτα από αυ
τά και η επιχορήγηση υπερβαίνει το 50% των ετήσιων 
εσόδων τους.

2. α. Στο τέλος της περίπτωσης α ’ της παραγράφου 2 
του άρθρου 4 του ν. 3299/2004 προστίθεται φράση ως 
ακολούθως:

«ή του κριτηρίου της έκτακτης ανάγκης εκ φυσικών 
καταστροφών».

β. Στην περίπτωση α ' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 
του ν. 3299/2004 η φράση «της παραγράφου 2 του άρ
θρου 2 του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση 
«της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος».



3. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 προστίθεται τρίτο εδάφιο 
ως ακολούθως:

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι
κών μπορούν να προτάσσονται στην αρμόδια γνωμοδο- 
τική επιτροπή, κατ’ εξαίρεση της απόλυτης χρονικής σει
ράς προτεραιότητας, αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών 
σχεδίων συγκεκριμένων κατηγοριών ή γεωγραφικών πε
ριοχών, αποκλειστικά λόγω έκτακτων αναγκών εκ φυσι
κών καταστροφών.»

4. α. Τα εδάφια 2, 3, 4 και 5 της παραγράφου 2 του άρ
θρου 9 του ν. 3299/2004 αντικαθίστανται ως εξής:

«Η υπαγωγή του επιχειρηματικού σχεδίου γίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
μετά από προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές, τις προϋποθέ
σεις, το είδος και τους όρους της ενίσχυσης, σύμφωνα 
με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κοινοτικές κα
τευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύ
σεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματι
κών επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης Ο 244 της 1ης Οκτωβρίου 2004, σ. 2). Συμπλη
ρωματικά για τα επιχειρηματικά σχέδια της παρούσας 
παραγράφου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τις διαδι
κασίες και τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόμου.»

β. Οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της πα
ραγράφου 8 και η περίπτωση γ ' της παραγράφου 9 του 
άρθρου 7, καθώς και η παράγραφος 9 του άρθρου 12 του 
ν. 3299/2004 καταργούνται.

5. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2Δ 
του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 ισχύουν και για τις 
επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον νόμο αυτόν, πριν 
από την τροποποίησή του με το άρθρο 37 του ν. 
3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α ), καθώς και για τις επενδύσεις 
που έχουν υπαχθεί στους νόμους 1262/1982 (ΦΕΚ 70 
Α ), 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ) και 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α ) 
και δεν απαιτείται για τη μεταβολή της εταιρικής σύνθε
σης των εταιρειών η έγκριση του αρμόδιου για την έκδο
ση της απόφασης υπαγωγής οργάνου.

6. Για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 2601/1998 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 
2996/2002 «Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότη
σης των Βαλκανίων» (ΦΕΚ 62 Α ) και στις οποίες έχει 
ορισθεί προθεσμία ολοκλήρωσης τρία έτη με βάση τις 
κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξου
σιοδότηση του άρθρου 4 της παραγράφου 2 του ν. 
2601/1998, ισχύουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 7 του 
άρθρου 6 του ν. 2601/1998.

'Αρθρο 8

Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 
196 Α ' ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 
του άρθρου 3 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), με την πα
ράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 
Α ) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 
3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α ), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση 
από κάθε συνεταίρο έως πέντε προαιρετικών μερίδων, 
εκτός από την υποχρεωτική μερίδα. Προκειμένου για κα

ταναλωτικούς συνεταιρισμούς, το καταστατικό μπορεί 
να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο μέχρι 
εκατό προαιρετικών μερίδων, για πιστωτικούς συνεταιρι
σμούς μέχρι χιλίων πεντακοσίων και μιας προαιρετικών 
μερίδων και μπορεί να ορίζει χωρίς περιορισμό τον αριθ
μό των προαιρετικών μερίδων που μπορούν να αποκτή
σουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αξία κάθε 
προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεω
τικής.»

Άρθρο 9

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2526/1997 (ΦΕΚ 205 
Α ') αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο σκοπός της Εταιρείας περιορίζεται στη διαχείρι
ση και αξιοποίηση της υφιστάμενης περιουσίας της, κα
τόπιν σχετικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής 
Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α ) και 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν.»

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 
2628/1998 (ΦΕΚ 151 Α ) αναριθμούνται σε 4 και 5 αντί
στοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής :

«3. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ 168 
Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 
του ν. 3483/2006 (ΦΕΚ 169 Α ), εφαρμόζεται αναλογικά 
για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και το εν γένει προσωπικό του Οργανισμού.»

Άρθρο 10

1. Η παρ. 1.ε 38 του άρθρου ογδόου του ν. 2338/1995 
(ΦΕΚ 202 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαγορεύεται κάθε εγκατάσταση σταθμού ηλεκτρι
κής ενέργειας μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, εξαι- 
ρουμένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπα
ραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης 
με χρήση φυσικού αερίου. Επιπλέον, επιτρέπεται η πα
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροπαράγωγα 
ζεύγη μόνο για την απολύτως αναγκαία εξασφάλιση 
ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής 
της παροχής από το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.»

2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25.6 της Σύμβασης Ανά
πτυξης Αεροδρομίου (Σ.Α.Α.), όπως αυτή κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α ), καθορί
ζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι
κονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινω
νιών, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης ανταποδοτι
κών και άλλων δημοτικών ή κοινοτικών επιβαρύνσεων, 
φόρων ή τελών από τους Δήμους Σπάτων, Παιανίας, 
Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Αρτέμιδος, Ραφήνας και Κο- 
ρωπίου, καθώς και από κάθε άλλο δικαιούχο οργανισμό 
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σε βάρος της εταιρείας 
«Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (Δ.Α.Α. Α.Ε.).

3. Ποσά που ειπράχθηκαν από τους ανωτέρω Ο.Τ.Α. 
καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από το άρθρο 25.6 
της Σ.Α.Α. ανώτατου ορίου από την 28.3.2001 και μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμψηφίζονται με με
ταγενέστερες οφειλές.



Αρθρο 11 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προ- 
βλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πρ. Παυλόπουλος 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Αλογοσκούφης

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Χρ. Φώλιας Β. Μαγγίνας

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ. Αβραμόπουλος Αρ. Σπηλιωτόπουλος

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ. Χατζηδάκης

Αριθμ. 215/43/2007

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

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οι
κονομικών «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συ
νοχής και άλλες διατάξεις»

Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου, το οποίο απο- 
τελείται από δύο (2) Κεφάλαια, προβλέπονται τα ακό
λουθα:

Κεφάλαιο A '

1.α. Ιδρύεται Ταμείο, με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ., και την 
επωνυμία «Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής» 
(Ε.ΤΑ.Κ.Σ.) με έδρα την Αθήνα. Το νέο Ταμείο εποπτεύε
ται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και 
έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ετή
σιας εισοδηματικής ενίσχυσης ατόμων ή νοικοκυριών 
που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν εισόδημα 
χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκτιμώμενο όριο της φτώ
χειας στην Ελλάδα.

β. Προσδιορίζεται το όριο της φτώχειας στο 60% της 
διάμεσου του ισοδύναμου συνολικού διαθέσιμου εισοδή
ματος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ερευνας Εισο
δήματος και Συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών, που 
αποτελεί μέρος ενός κοινοτικού στατιστικού προγράμ
ματος, και διενεργείται κατ’ έτος από την Εθνική Στατι
στική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε.).

(Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.:
- Για τον υπολογισμό του συνολικού ισοδύναμου δια

θέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού λαμβάνεται υπό
ψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, δηλαδή το εισόδημα 
που προκύπτει μετά την αφαίρεση των φόρων και των ει
σφορών για κοινωνική ασφάλιση, που εισπράττεται από 
όλα τα μέλη του νοικοκυριού και τις τυχόν χρηματικές 
μεταβιβάσεις προς άλλα νοικοκυριά.

- Το χρηματικό όριο της φτώχειας ανέρχεται, για το 
έτος 2005, στο ποσό των 5.649,78 ευρώ ανά άτομο και 
στο ποσό των 11.864,54 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενή
λικους και δύο εξαρτώμενα παιδιά.

Εκτιμάται ότι για το έτος 2006 το όριο της φτώχειας 
θα διαμορφωθεί στα 5.910 ευρώ ανά άτομο και στα 
12.411 ευρώ για νοικοκυριά με τα ίδια μέλη.) (άρθρο 1)

2. Ορίζονται οι πόροι του Ε.ΤΑ.Κ.Σ., ως εξής:
- Ετήσιες εισφορές από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, 

που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών.

- Ποσοστό μέχρι 20% από τα ετήσια έσοδα του λογα
ριασμού του ν. 128/1975 του προηγούμενου έτους.

- Ποσοστό μέχρι 20% επί των ετήσιων εισπράξεων των 
ειδικών λογαριασμών του ν. 2771/1999 εκτός Κρατικού 
Προϋπολογισμού, πλην των ειδικών λογαριασμών που 
εισπράττουν πόρους από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

- Εσοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση της πε
ριουσίας του Ταμείου.

- Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι
κών καθορίζεται το ακριβές ποσοστό εισφοράς ανά λο
γαριασμό, ο τρόπος απόδοσης των πόρων του Ε.ΤΑ.Κ.Σ. 
από τους Ειδικούς Λογαριασμούς και το Λογαριασμό 
του ν. 128/1975, καθώς επίσης και το ύψος της ετήσιας 
εισφοράς του τακτικού προϋπολογισμού.

Ειδικά, με την ίδρυση του νέου Ταμείου, προβλέπεται 
επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό με το πο
σό των 100.000.000 ευρώ. (άρθρο 2)

3. Προβλέπεται ότι το Ε.ΤΑ.Κ.Σ. χρηματοδοτεί ολο
κληρωμένα προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης κα
τηγοριών δικαιούχων, τα οποία καταρτίζονται από τα 
Υπουργεία Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα προγράμμα
τα αυτά εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών και του, κατά περίπτωση, 
συναρμόδιου Υπουργού. Ορίζεται ότι, στις αποφάσεις 
αυτές, προσδιορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής των δικαι
ούχων, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των ενισχύσε
ων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τέλος, προβλέ- 
πεται ότι δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι φυσικά πρό
σωπα ή νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από 
το όριο φτώχειας στην Ελλάδα. (άρθρο 3)

4. α. Το νέο Ν.Π.Δ.Δ. (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.) διοικείται από 7μελές 
διοικητικό συμβούλιο με δετή θητεία, η οποία μπορεί να 
ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά για αντίστοιχο χρονικό διά
στημα.

β. Περιγράφεται ο τρόπος διορισμού του Προέδρου 
και των μελών του Δ.Σ., ρυθμίζονται θέματα σχετικά με 
τη διακοπή της θητείας των μελών και την αναπλήρωση 
του Προέδρου.

γ. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομί
ας και Οικονομικών να καθορίζει, με απόφασή του, το 
ύψος της αμοιβής του Προέδρου και των λοιπών μελών 
του Δ.Σ..

δ. Αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. του 
Ε.ΤΑ.Κ.Σ. και ορίζεται ότι η οργανική διάρθρωση του νέ
ου Ταμείου και ο κανονισμός λειτουργίας του καθορίζο
νται με προεδρικό διάταγμα.



ε. Προβλέπεται η υποστήριξη του Ε.ΤΑ.Κ.Σ. από επι
στημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που απο- 
σπάται, κατά προτεραιότητα, από τα συναρμόδια Υπουρ
γεία (Οικονομίας και Οικονομικών - Απασχόλησης - Υγεί
ας).

Επιπλέον προβλέπεται ότι:
- Οι αποσπασμένοι, που δεν μπορούν να υπερβούν 

τους είκοσι (20), καλύπτουν τις αντίστοιχες θέσεις του 
Ταμείου, οι οποίες συνιστώνται για το σκοπό αυτόν με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονο
μίας και Οικονομικών.

- Οι αποσπασμένοι συνεχίζουν να λαμβάνουν τις πά- 
σης φύσεως αποδοχές, επιδόματα και λοιπές αμοιβές 
από την οργανική τους θέση.

- Είναι δυνατή η χορήγηση στους αποσπασμένους ειδι
κού πρόσθετου μηνιαίου επιδόματος, με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

στ. Συνιστάται στο Ε.ΤΑ.Κ.Σ. Μονάδα Ερευνας Ανάλυ
σης και Τεκμηρίωσης, ως συμβουλευτικό και επιστημονι
κό όργανο του Δ.Σ. και ορίζεται το έργο της.

Η μονάδα στελεχώνεται με πέντε (5) υπαλλήλους της 
κατηγορίας ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που 
υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί
στου χρόνου. Για την πρόσληψη και τις αμοιβές του ειδι
κού επιστημονικού προσωπικού εφαρμόζεται, ανάλογα, 
η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3229/2004, η 
οποία προβλέπει πρόσληψη κατά παρέκκλιση των υφι
στάμενων ρυθμίσεων και καθορισμό των αμοιβών με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται 
από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, (άρθρο 4)

5. Ορίζεται το πλαίσιο που θα διέπει την κατάρτιση, 
έγκριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Ε.ΤΑ.Κ.Σ. (ν.δ. 496/1974). Ρυθμίζονται θέματα σχετικά 
με τη διεξαγωγή ελέγχων της οικονομικής διαχείρισης 
του Ταμείου και του ισολογισμού του. Καθορίζονται οι 
προθεσμίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, του 
απολογισμού, καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης της 
προόδου υλοποίησης των στόχων του Ταμείου.

(άρθρο 5)

Κεφάλαιο Β'

1 .α. Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα 
χορηγείται από την 1 η Ιανουάριου 2008 επίδομα για κά
θε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, ίσο με το επίδομα 
που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης 
οικογένειας. Εάν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέ
σεις για τη χορήγηση και του επιδόματος τρίτου παιδιού 
καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο από τα 
δύο επιδόματα. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ανεξάρ
τητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, 
αποζημίωση ή εισόδημα και απαλλάσσεται από κάθε φό
ρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρί
του και δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιού
χου σε καμία περίπτωση.

β. Το επίδομα καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει τρία ζώντα 
τέκνα από διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρι- 
σθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον όμως έχει 
την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους, και η μητέρα 
δεν επιδοτείται για τα παιδιά της αυτά.

γ. Προβλέπονται οι κατηγορίες προσώπων που δικαι
ούνται το ανωτέρω επίδομα και η διαδικασία καταβολής 
του.

δ. Επεκτείνεται η χορήγηση των επιδομάτων τρίτου 
παιδιού και πολυτέκνων, καθώς και της σύνταξης πολύ
τεκνης μητέρας (παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 63 
του ν. 1892/1990) και στους ομογενείς αλλοδαπούς, 
αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, ανιθαγενείς, 
δικαιούχους ανθρωπιστικού καθεστώτος που διαμένουν 
μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς και σε πολίτες άλλων κρα
τών που μένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

(άρθρο 6)
2.α. Αναδιατυπώνονται οι διατάξεις της υποπερίπτω

σης (ϋ) της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρ
θρου 3 του ν. 3329/2004, καθώς και οι όμοιες του 2ου 
εδαφίου της υποπερίπτωσης (ίϋ) της περίπτωσης (γ) της 
παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, με αποτέλε
σμα στο καθεστώς των ενισχύσεων του ν. 3299/2004 να 
μπορούν να υπαχθούν και τα επενδυτικά σχέδια εκσυγ
χρονισμού των ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν δια- 
κόψει τη λειτουργία τους πάνω από πέντε (5) έτη.

β. Από τις θυγατρικές εταιρείες των δημοσίων επιχει
ρήσεων και οργανισμών δεν εμπίπτουν στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 μόνο εκείνες στις οποίες:

- το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ο.Τ.Α. ή των οργανισμών και επιχειρήσεων του Δημοσί
ου είναι μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφα
λαίου,

- δίνεται επιχορήγηση (τακτική ή έκτακτη) από τους 
προαναφερόμενους φορείς και αυτή υπερβαίνει το 50% 
των ετήσιων εσόδων τους.

γ. Συμπεριλαμβάνεται και η έκτακτη ανάγκη από φυσι
κές καταστροφές, στα κριτήρια βάσει των οποίων καθο
ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι
κονομικών τα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης στις πολύ μι
κρές, στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις για επεν
δυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 
3299/2004.

δ. Διευκρινίζεται ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 3299/2004 ως «Μεγάλο Επενδυτικό Σχέδιο» νοεί
ται επένδυση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και όχι 
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου.

ε. Προβλέπεται η δυνατότητα, με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, να προτάσσο
νται στην αρμόδια γνωμοδοτική Επιτροπή κατ’ εξαίρεση 
της σειράς προτεραιότητας, αιτήσεις υπαγωγής επενδυ
τικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3299/2004, συγκε
κριμένων κατηγοριών ή γεωγραφικών περιοχών, λόγω 
έκτακτων αναγκών από φυσικές καταστροφές.

στ. Μεταβάλλεται ο τρόπος υπαγωγής επιχειρηματι
κών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης μεταποιητι
κών ή μεταλλευτικών επιχειρήσεων υφιστάμενων φορέ
ων, που βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση στο ειδικό 
καθεστώς ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 
3299/2004 και ορίζεται ότι η υπαγωγή γίνεται με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καθορίζει τις 
προϋποθέσεις, το είδος και τους όρους ενίσχυσης.

ζ. Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την 
ανάθεση της αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9 του 
ν. 3299/2004 σε ειδικούς εξωτερικούς αξιολογητές, 
όπως επίσης και οι όμοιες της περίπτωσης γ ' της παρ. 9 
του άρθρου 7 και της παρ. 9 του άρθρου 12 του ίδιου νό
μου, που αφορούν στην υποβολή των αιτήσεων και την 
εξέτασή τους για την υπαγωγή των επιχειρηματικών 
σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης στις ρυθμίσεις 
του ανωτέρω νόμου.



η. Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση για τη γνωστοποίη
ση στην αρμόδια υπηρεσία κάθε αλλαγής της εταιρικής 
σύνθεσης του φορέα επένδυσης που έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, καθώς επίσης και η διάταξη 
που προβλέπει αφαίρεση από την ενίσχυση αντίστοιχου 
ποσοστού εάν διαπιστωθεί ότι λόγω αλλαγής της εταιρι
κής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυ
σε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, ισχύουν και για 
τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004, 
πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 37 του ν. 
3522/2006 καθώς και σε αυτές που έχουν υπαχθεί στους 
προγενέστερους νόμους 2601/1998, 1262/1982.

θ. Ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 6 
του ν. 2601/1998 ισχύουν και για τις επενδύσεις που 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 με το άρ
θρο 6 του ν. 2996/2002 και για τις οποίες έχει ορισθεί 
προθεσμία ολοκλήρωσης τρία (3) έτη με αποφάσεις που 
έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 
του άρθρου 4 του ν. 2601/1998. (άρθρο 7)

3. Αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των προαιρετικών
μερίδων που μπορεί να επιτρέπεται από το καταστατικό 
να αποκτά κάθε συνεταίρος πιστωτικών συνεταιρισμών 
από 1.201 σε 1.501. (άρθρο 8)

4. α. Περιορίζεται ο σκοπός της ανώνυμης εταιρείας 
«Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εται
ρεία» (Δ.Ε.Κ.Α.) στη διαχείριση και αξιοποίηση της υφι
στάμενης περιουσίας της, κατόπιν σχετικής απόφασης 
της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του 
ν. 3049/2002 και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυ
τήν.

β. Προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. και 
το προσωπικό του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ. -  Ν.Π.Δ.Δ.) δεν ευθύνονται αστικά 
έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκη
ση των καθηκόντων τους, εκτός εάν βαρύνονται με δό
λο. (άρθρο 9)

5. α. Τροποποιείται-συμπληρώνεται η παρ. 1 ε38 του 
άρθρου όγδοου του ν. 2338/1995, με τον οποίο κυρώθη
κε η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων (Σ.Α.Α.), 
και επιτρέπεται εφεξής η εντός του χώρου του αεροδρο
μίου κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπα
ραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδο
σης με χρήση φυσικού αερίου.

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με 
κ,υ.α. της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των αντα
ποδοτικών και άλλων δημοτικών ή κοινοτικών επιβαρύν
σεων, φόρων ή τελών που επιβάλλονται από τους Δή
μους Σπάτων, Παιανίας, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Αρ- 
τέμιδος, Ραφήνας και Κορωπίου, καθώς και από κάθε άλ
λο δικαιούχο Ο.Τ.Α. σε βάρος της εταιρείας «Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών» (Δ.Α.Α. Α.Ε.) σύμφωνα με τις δια
τάξεις του άρθρου 25.6 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αερο
δρομίου (ν. 2338/1995). Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατά
ξεις, το αθροιστικό ποσό όλων των επιβαρύνσεων, φό
ρων και τελών που επιβάλλονται από τους προαναφερό- 
μενους Ο.Τ.Α., κατά τη διάρκεια ισχύος της προαναφε- 
ρόμενης σύμβασης, δεν δύναται να υπερβαίνει, κατ’ 
έτος, το ήμισυ (0,5%) των ακαθάριστων εσόδων της 
Δ.Α.Α. Α.Ε. για το αντίστοιχο έτος.

γ. Ορίζεται ότι τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από 
τους ανωτέρω Ο.Τ.Α.. από την 28.3.2001 και μέχρι την 
έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, καθ’ υπέρβαση 
του προαναφερόμενου ανώτατου ορίου συμψηφίζονται

με μεταγενέστερες οφειλές. (άρθρο 10)

Β. Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου προκαλούνται 
τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

I. Επί του Κρατικού Ποούπολονισμού

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 202.400.000 ευρώ περίπου, η 
οποία αναλύεται σε:

- 202.000.000 ευρώ περίπου, από τη χορήγηση επιδό
ματος στους τρίτεκνους. (άρθρο 6 παράγραφοί 1-4)

- 400.000 ευρώ περίπου, από την επέκταση χορήγησης 
των πολυτεκνικών επιδομάτων και της σύνταξης πολύτε
κνης μητέρας στους ομογενείς αλλοδαπούς, αναγνωρι
σμένους πολιτικούς πρόσφυγες, ανιθαγενείς, δικαιού
χους ανθρωπιστικού καθεστώτος που διαμένουν μόνιμα 
στην Ελλάδα, καθώς και σε πολίτες άλλων κρατών που 
μένουν νόμιμα και μόνιμα στη Ελλάδα, (άρθρο 6 παρ. 5)

2. Ετήσια δαπάνη για επιχορήγηση του Ε.ΤΑ.Κ.Σ., το
ύψος της οποίας συναρτάται με το συνολικό ύψος των λοι
πών πόρων του Ταμείου και καθορίζεται με την έκδοση της 
προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης. Ειδικά, για το 
πρώτο έτος λειτουργίας του Ε.ΤΑ.Κ.Σ. η επιχορήγηση 
ανέρχεται στο ποσό των 100.000.000 ευρώ. (άρθρο 2)

II. Επί του λοναοιασυού του ν. 128/1975

Ετήσια δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τα 
έσοδα του λογαριασμού κατά το προηγούμενο έτος, κα
θώς και από το οριζόμενο, με απόφαση, ποσοστό κράτη
σης υπέρ του Ε.ΤΑ.Κ.Σ. (μέχρι 20%).

Με βάση στοιχεία του έτους 2006 οι συνολικές ει
σπράξεις του λογαριασμού ανήλθαν σε 562.000.000 ευ
ρώ και επομένως η δαπάνη για την ενίσχυση του 
Ε.ΤΑ.Κ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 
112.400.000 ευρώ. (άρθρο 2 παρ. 1 περ. β ')

III. Επί των λοιπών ειδικών λοναοιασμών του ν, 
2771/1999 (εκτός Κρατικού Ποούπολονισμού, πλπν εκεί
νων που εισπράττουν πόρουο από την Ευρωπαϊκή Ενω
ση!

Ετήσια δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τα 
έσοδα των λογαριασμών, καθώς και από το οριζόμενο, 
με απόφαση, ποσοστό κράτησης υπέρ του Ε.ΤΑ.Κ.Σ. (μέ- 
χρι 20%).

Εκτιμάται, πάντως, ότι δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 
800.000.000 ευρώ. (άρθρο 2)

IV. Επί του ποούπολονισυού του Ε.ΤΑ.Κ.Σ. (Ν.Π.Δ.Δ. 
επιχορηγούμενο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό)

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 730.000 ευρώ περίπου ανα
λυόμενη ως ακολούθως:

- 224.000 ευρώ περίπου, για την κάλυψη των αμοιβών 
των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου. (άρθρο 4 παρ. 5),

- 254.000 ευρώ περίπου, για τις αμοιβές των πέντε (5) 
στελεχών της Αυτοτελούς Μονάδας Ερευνας, Ανάλυ
σης και Τεκμηρίωσης του Ταμείου.

(άρθρο 4 παρ. 12 περ. δ ' καί ε '),
- 252.000 ευρώ περίπου και για την αντιμετώπιση των

λειτουργικών εξόδων του Ταμείου (ενοίκια, κοινόχρηστα 
κ.λπ.). (άρθρα 1-4)



2. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη ύψους 48.000 ευρώ πε
ρίπου, από τη χορήγηση πρόσθετου μηνιαίου επιδόματος 
στους υπαλλήλους που θα αποσπασθούν στο Ε.ΤΑ.Κ.Σ.

(άρθρο 4 παρ. 11).
3. Εφάπαξ δαπάνη συνολικού ποσού 41.000 ευρώ πε

ρίπου, για την κάλυψη δαπανών εξοπλισμού του 
Ε.ΤΑ.Κ.Σ. (εξοπλισμός γραφείου). (άρθρα 1-4)

4. Ετήσια έσοδα προερχόμενα από το λογαριασμό του
ν. 128/1975, τους ειδικούς λογαριασμούς και τον Κρατι
κό Προϋπολογισμό, για τη χρηματοδότηση των δράσεων 
του νέου φορέα και την κάλυψη των λειτουργικών του 
δαπανών. Το ύψος των εσόδων αυτών εξαρτάται από τις 
ετήσιες εισπράξεις των ειδικών λογαριασμών και το 
ύψος της επιχορήγησης του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
Εκτιμάται, πάντως, ότι τα εν λόγω έσοδα θα υπερβούν 
συνολικά το ποσό των 510.000.000 ευρώ κατά το πρώτο 
έτος (2008) και θα αυξάνονται σταδιακά μέχρι το 2010, 
οπότε θα σταθεροποιηθούν. (άρθρο 2)
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Βασίλειος Λέτσιος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινω
νικής Συνοχής και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου 
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

I. Επί του Κρατικού Ποούπολονισυού

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 202.400.000 ευρώ περίπου, η 
οποία αναλύεται σε:

- 202.000.000 ευρώ περίπου, από τη χορήγηση επιδό
ματος στους τρίτεκνους, (άρθρο 6 παράγραφοί 1-4)

- 400.000 ευρώ περίπου, από την επέκταση χορήγησης 
των πολυτεκνικών επιδομάτων και της σύνταξης πολύτε
κνης μητέρας στους ομογενείς αλλοδαπούς, αναγνωρι
σμένους πολιτικούς πρόσφυγες, ανιθαγενείς, δικαιού
χους ανθρωπιστικού καθεστώτος που διαμένουν μόνιμα 
στην Ελλάδα, καθώς και σε πολίτες άλλων κρατών που 
μένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

(άρθρο 6 παρ. 5)
2. Ετήσια δαπάνη για επιχορήγηση του Ε.ΤΑ.Κ.Σ., το 

ύψος της οποίας συναρτάται με το συνολικό ύψος των 
λοιπών πόρων του Ταμείου και καθορίζεται με την έκδο
ση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης. Ειδικά, 
για το πρώτο έτος λειτουργίας του Ε.ΤΑ.Κ.Σ. η επιχορή
γηση ανέρχεται στο ποσό των 100.000.000 ευρώ.

(άρθρο 2)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πι

στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.

II. Επί του λοναοιασυού του ν. 128/1975

θώς και από το οριζόμενο, με απόφαση, ποσοστό κράτη
σης υπέρ του Ε.ΤΑ.Κ.Σ. (μέχρι 20%).

Με βάση στοιχεία του έτους 2006 οι συνολικές ει
σπράξεις του λογαριασμού ανήλθαν σε 562.000.000 ευ
ρώ και επομένως η δαπάνη για την ενίσχυση του 
Ε.ΤΑ.Κ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 
112.400.000 ευρώ. (άρθρο 2 παρ. 1 περ. β ')

Η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις 
του ανωτέρω λογαριασμού.

III. Επί των λοιπών ειδικών λοναοιασυών του ν. 
2771/1999 (εκτός Κρατικού Ποούπολονισυού. πλπν εκεί
νων που εισπράττουν πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένω
ση!

Ετήσια δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τα 
έσοδα των λογαριασμών, καθώς και από το οριζόμενο, 
με απόφαση, ποσοστό κράτησης υπέρ του Ε.ΤΑ.Κ.Σ. (μέ
χρι 20%).

Εκτιμάται, πάντως, ότι δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 
800.000.000 ευρώ και θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώ
σεις των εν λόγω λογαριασμών. (άρθρο 2)

IV. Επί του ποούπολονισυού του Ε.ΤΑ.Κ.Σ. (Ν.Π.Δ.Δ. 
επιγοοηνούυενο από τον Κρατικό Προϋπολονισυό)

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 730.000 ευρώ περίπου ανα
λυόμενη ως ακολούθως:

- 224.000 ευρώ περίπου, για την κάλυψη των αμοιβών 
των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου. (άρθρο 4 παρ. 5),

- 254.000 ευρώ περίπου, για τις αμοιβές των πέντε (5) 
στελεχών της Αυτοτελούς Μονάδας Ερευνας, Ανάλυ
σης και Τεκμηρίωσης του Ταμείου.

(άρθρο 4 παρ. 12 περ. δ ' και ε '),
- 252.000 ευρώ περίπου και για την αντιμετώπιση των

λειτουργικών εξόδων του Ταμείου (ενοίκια, κοινόχρηστα 
κ.λπ.). (άρθρα 1-4)

3. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη ύψους 48.000 ευρώ πε
ρίπου, από τη χορήγηση πρόσθετου μηνιαίου επιδόματος 
στους υπαλλήλους που θα αποσπασθούν στο Ε.ΤΑ.Κ.Σ..

(άρθρο 4 παρ. 11).
3. Εφάπαξ δαπάνη συνολικού ποσού 41.000 ευρώ πε

ρίπου, για την κάλυψη δαπανών εξοπλισμού του 
Ε.ΤΑ.Κ.Σ. (εξοπλισμός γραφείου). (άρθρα 1-4)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τα έσο
δα του Ταμείου που προβλέπονται στον υπό ψήφιση νό
μο.
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Γ. Αλογοσκούφης

Ετήσια δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τα 
έσοδα του λογαριασμού κατά το προηγούμενο έτος, κα-


