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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΙ (ΤΕΥΧΟΣ ΠPOTO)

«πάοεων, η παραπάνω Εταιρία δύναται ve καταβάλλει τα 
rspvavKQÍa ποσά στη Γενική Γραμματείο Αθλητ,σμού.
■•’ ,11α Me αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου - ol 

κδίδονται ύστερα οπό εισήγηση της Διυπουργικής Επι- 
ροπής "Ολυμπιάδα 20C4'1 κοι δημοσιεύονται στην Εφη- 
|ρίδα νπς Κυβερνήσεις, μπορεί να ανατίθεται σε <ρο- 
|ίς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε 
ουογεία και δημόσιες υπηρεσίες, η εκτελεση Ολύμπιο
ι έργων KCi εγκαταστάσεων, καθώς και άλλων τεχνι- 

ίν έργων, που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπ.α- 
Ανώνων του 2004. Η 'Οργανωτικό Ρ-νη-ροπή Ολυ- 

{ρακών Αγώνων - Αδήνσ 2004 Α Ε.' παρακολουθεί και 
j[ei την εποπτείο τήρησης των Ολυμπ,ακών ποοδιαγρα- 

κ̂αι του· χρονοδιαγράμματος νης εκτελεσης όλυντων 
γων καιεγκαταΓΓ-πσκων που everiCs-v ,ui με Τις πιο πύ· 
i αποφάσεις, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώ- 
tic της έναντι τγο Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 
ύΟΕ.) KCi κατά τους όρους συμβάσεων TTOu καταρτίζο- 

μεταξύ αυττ,ς και των φορέων πο υ αναλαμβάνου ν ττν
φτέλαση τωνηαρσ.Ηπι,/-; έργων.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκ,δίδκται με πρόταση 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δήμο- 

ι»ν Έργων και Πολιτισμού kc-.tüu κατά περίπτωση αρ- 
Βιου Υπουργού, μπορούν να συοτήνονται era uncup- 

και στις δημόσιες υπηρεσίες που αναλαμβάνουν, 
Ιϊφωνα μς τις διστάζεις toj προηγούμενου εδάφιου, 
r υλοποίηση των παραπάνω έργων. Ειδικές Υπηρεσίες 
Ηοσίων Έργω ν (Ε Υ .Δ.Ε.). Γιατο ν προ γ ραμματισμό. τη 

και την παρακολούθηση των παραπάνω έργων. 
I  χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε πηγή, έχουν 
ρμονή Οι διατάξε.ςτωνπρθρων 5 και Οτσυ ν. 879/1S Π  
i 245 a 'j kq, των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 5 
!, 2229/1994 (ΦΕΚ128 Α'). όπως αυτές ισχύουν. Όπου 

{{παραπάνω διατύξε,ς αναφέρεται ο Υπουργός Περί
δετος, Χειοοταξίας και Δημόσιων Έαγι.Η. κοίτα σρ 

la óp yuvu και υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλο- 
I  Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κα της Γ.Γ.Δ.Η.

τουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κμιΔήμό- 
¡.Έργων νοείται ο αρμόδιος Υπουργός και τα αρμόδια 

και υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου. Στην 
των αποφάσεων με τις οποίες καθορίζονται οι 

|ρχές και π -άσης φύοιιως αμοιβές του προσωπική·', 
κοβχολαται aup ε.ΓΔΈ. με οποιαδήποτε σχέστ: 

ϊίος, auurpcrnxi κα: ο Υπουργός Οικονομικών, 
ΐθ τέλος της πεϋιπτώσεας ß.V της παραγράφου 2 
9ρου 1 του ν. 2S96/1398 (ΦΕΚββΑήποοστιΟε,τα 

ψ ·
¿ς και εκπρόσωπός του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαί- 

ας (¡gTY.N.) που ορίζεται απάτη διοίκηση του φορέα αυτού/'
Άοθρο 5

ύσταο-Γ, Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων 
στηνΓεν,κή Γοαμμοτεία Αθλητισμού του 

^Υπουργείου Πολιτισμού κοι άλλες διατάξεις 
1-fte προεδρικό δ,ώταγιια, που εκδίδεται με πρόταση

ουργού ΠολταομΟύ ή του αρμόδιου νιητη,,Γ,οι η
uupy jo , μ· ιυρϋι να συσταθεί σττ Γ ενική Γ ραμ- 

λθλητ,σμού, Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων 
ϊ.), με ατοκλε αττική αομοδιότητατον πρόγραμμα- 

ξτη μελέτη και την εκτέλεση των αθλητικών kgi λο.· 
ΡΥων που έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν στη Γενι- 
μμα'ΐυία Αθλητισμού και 6α εξυπηρετήσουν τους 
5KOÚC Αγώνες TO J 2C34.

2. Οι διατάξεις των άοθρων 5 και 8 του ν 673/1377.και 
του άρθρου 5 του ν. 2222/1994. όπως αυτές ισχύουν, 
εφαρμόΐοντα, αντίστοιχα γ .ατον προγραυματινμσ, τη με
λέτη, την κα’ ασκευή κα, την παρακολούθηση των παοα- 
πάνω έργων που χρηματοδοτούντο, από οποιαδήποτε 
Πηγή κσι υλοποιούνται από τ.ς υπτρεσίες ττς Γενικής 
Γραμμστείςς Αθλητ.σμού Οπου στις παραπάνω διατά
ξεις αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Χωροτα
ξίας και Δημόσιων Έργων κοίτα αρμόδια όργανα καί υπη- 
οεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χώροιοζίυς ναι 
Δημοσιών Εργων και της Γ.Γ,δ .Ε, του Υήομρνείρϋ Περι
βάλλοντος, Χωροταξίας κα; Δημόσιων Εργων, νοείτο, ο 
αρμόδιος γιατοναΟλι,ιισμό νπουργόςή Υφυπουργός *αι 
το αρμόδια τηγανβ ne·. yr„ ¡υωυίυς της , ενικής Γρααμα- 
τείας Αθλητισμού.

Σχετικά μ« τις αποδοχές του προσωπικού r.cu ασχ,ολεί- 
ται στην Ε,Υ.Δ.Ε, εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της 
περ,πτώσεως 3'της παρ. 11 -eu άρθρου 4tou παρόντος.

Αρθοο $
KQ12260,1334 \
àn£.rc\\i 3 “Π>i ν. 'ν

Τροποπρίηση των νόμων 2557/1997 καί
1. Η διάταξη της παραγοαφου 2 του άρθρου S του ν, 

2557/1997 (ΦΕΚ 271 A'j καταογοίται και προστίθεται νέα 
παράγραφος 2Α ως εξής.

'2Α.α, Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία 
“Ανώνυμη Εταιρία Προβολής της Ελληνικής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς Α.ΕΛ Γ,στ ς σχέσειςΐτ,ς Εταιρίας ,;ε την αλ
λοδαπή θα χρησιμοποιείτο η ίδιο επωνυμία σε meen με
τάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα.

3. Έδρα της Εταιρίας οςίζ!τα. c Δήμος Αθηναίων. Με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ι'Δ.Σ.) ττς Εται
ρίας κα: έγκοιστ, ταυ Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να 
ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία ή 
σημεία πώλησης της Εταιρίας στο εσωτεοικιί η m i 
τκριιΐό. Τους ύμυυζ λειτουργίας, καθώς και την έκταση 
και τη ωύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πα
ραρτημάτων, γραφείων. cVufJ- v̂ ηΰλποης ττς Ετμψίας 
καθαρίζει το Δ,οικητ.κο Συμβούλιο, με τ ν  απόφαση ιδρύ- 
σεώςτοιις ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Η Εταιρ.α δι
καιούται να κάνει χρήση των οογπσττρίων κοιτών χώρων 
το ̂  Ταμείου Αρχαισλογ. <·ων Πόρων κα·. ΑπΟλοτοι,ισοων 
κα3ι',η *h, τω. χώρων ιυυ Υπουργείου Πολιτισμού, σύμ
φωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτι
σμού.

γ. Η Εταιρία λειτουργείκατα τις διατάξεις ταυ ιδιωτικού 
δικαίσο, εφόοαν δεν ορίζεται ειδικότερα στις δ,στάξεις 
του παρόντος νόμου. Η Εταιρία εξαιρείται enó τις διατά
ξεις για τους οογανιαμσύς και επιχειρήσεις του δημοσίου 
και ευρύτερου δημοσίου τομέα, ¿πως αυτός πρασδιορί- 
ζετοι στο ν. 2i9C/-994 (ΦΕΚ 28 Α") και από τις διατάξεις 
για τιςεταιοείεςπου άμεσα ή έααεοο ανήκουν στο Δημό
σιο.

δ. Μ Εταιρία απολαύει όλων των διο.κητικών, ο,ιόνομι
κών kct. διχαστικών ατελχιών, καθώς ne; όλων των £·· nevo- 
μικών προνομίων ταυ Λημασίσυ. Γγ .'γπ- λ -, 
t’iúvuL.un li.'.ü κανό δημοσία, κοινοτικό, λιμενικό ή 5ικα· 
οτικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο, ε,σβορα υπέο 
τρίτου, δικαίωμα και κράτη στ και ουμπαρομαρτούντες 
φάρους καιτέλτ- εκτόςτου ο.Π.Α... _

ε. Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανάδειξη και προβολή 
ττςποίντιοπκής κληρονομιάς κα;του πολιτιστικήύ δυνα
μικού της χώρας καθώς και η οργάνωση και προβολή των 
Πολιτιοτκών Ολυμπιάδων στο τιλαίο¡ο της σχετικής πάλι- y

"  Z V .T T  00/V 0/91
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Rou καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα 
διανομή κέρδη της Εταιρίας του προέρχονται ατό 

5ειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς 
πολιτιστικού δυναμικού της χώρας διατίθενται 

6ρο ευθύνης των αρχαιολογικών και αναστπλωτι- 
ΙΡίσιών του Υηυυργέίόυ Πολιτισμού και του 

μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολττι- 
|άπου ΤΑΠ Α. Τα προς διανομή κέρδη και οι ενγέ- 
Ιοιτης Εταιρίας που προέρχονται από την οργάνω- 
ρτροβόλή των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων, όπως κς£Γ| 

τίστοιχες κάθε είδους χορηγίες διατίθενται αττο I 
Κίο Πολιτισμού, για την ενίσχυση ταυ θεσμού των I 
■ιν λ' Ολυμπιάδων κυι εν Υενει του πολιτιστικοί^ 

Ιμματος της Χώρας, εκτός αν άλλως ορίζεται.
Βκοπά αυτόν συμπεριλαμβόνοντοι ιδίως 

ί. tjjeopαγωγή, έκδοση και διάθεση βιβλίων,περιοδικων\
‘ ν εντύπων, οπτικοακουστικού υλικού, ιρωτογρα-1 

ιχνιδιών ή άλλων συναφών αντικειμένων που συν-1 
με την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, ( 

όνου ελληνικού πσλπτ.συού και των Πολτπση- 
μπιάδων, καθώς και η οργάνωση συνεδριών και 
ιναφών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτε-

ιχείριΟΓ,των δικαιωμάτων του Δημόσιου επ' των 
της ΠολίΤιστ,κής κληρονομιάς, mo μέτρο nou 

avfftiBsTci κατά περίπτωση ή για κατηγορίες θε
ίε απόφαση του Υπουργού ΠολιΤ,σμού, μετά από 
U Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπου 
ι απαοαίτητη, ως έκτης φύσνως της κάθε περί-
TCU θύματος. --------
όντση μελετών και η ανάθεση της σύνταξης με\ 
σχετίζονται με τις Πολιτιστικές Ολυμπιάδες, 
διαομός και η υλοποίτιση προγραμμάτων και 

που αφορούν στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα, 
βολή της Πολιτιστ κής Ολυμπιάδας στην Ελλά
εξωτερικό. __

νοψπ συμβάσεων με το Δημόσιο η με οποιοδη- 
Ó ή νομικό πρόσωπο δτμοσίου ή Έιωτικού δι- 
,κών lie την Πολιτιστική Ολυμπιάδα.

.άλλη συναφής με τα napanccvu δραστηριότητα 
a παραγόμενα από την Εταιρία ή με την έγκρι- 
ίςς »¡δη μπορεί νο διατίθενται από τσ Μουσεία 

ιυς,το δ,ατπρούμενα οπό το Τ.Α.Π.Α. τωλπτήρισ 
«στήματα me εσωτερικό και εξωτερικό που θα 
(Οούν προς το οκοπΰ αυτόν από ττν Εταιρία ή 

,μβεβλημένα κατασττιμσταή σημεία πώλησης, 
οχικά κεφάλαιο της Εταιρίας οοίζετπι στο ποσό 

των πεγήντα εκοτομμυρίων (50.003.000) δοαχμύν rtou 
. αντιστοιχεί σε μια μετοχή και κατπβπ> ν.-rr·, 4-ί e>.oiwifxiυ 
α: ιό iu Τ.Α.ι Ι Α. το οπο,ο αναλαμβάνει τη μια μετοχή χω
ρίς δικαίωμα μεταβίβασής της. Η καταβολή tou συνολι
κού εταιρικού κεφαλαίου θα γίνει συ όνο ( ( ) μήνα από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος. Το τ .α,,γι,α. καιτοίτοι φο
ρείς δημ^ρίου η ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ρ αλλοδα·
“ -----*■-■>„» «;α χορηγούν χωρίς ηερ,ορισμό κο: μετά τήρη-
ν, ι ,yj.,, ώτων διατάξεων, δάνεια στην Εταιρία γ.σ τις ανά- 
ϊγκες λει Βϊγίας και για την προώθηση των σκοπών της.
1 Η Γεν Ευνέλτ.υση της ExcitOícp εχει το δικαίωμα αν- 
Εηοεωο Ρ  κεφαλαίου με αντικατάσταση ττ|ς αξίας τπς 
Ιμιας αμ ί»Βίβασττ;ς μετοχής ι ου Τ.Α.Π .Α . Το Λ.Σ συνερ- 

I δίμηνο από τν σύσταση ή μετά την αύξηση 
Βίου, ce ε,δ'κή συνεδρίαση και πιστοποιεί με 

¡θύτην καταβολή του κεφαλαίου οπό το μέτοχο

τηςΕταιρίας. Μέσα στην ίδ.απροθεσμ.α ο Πρόεδρος tcjJ  
Δ.Σ. υηοβάλλε·. στην επαπτεύονσα αρχπ αντίγραφο ταυ 
πρακτικού αστού, το οποίο δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις τον άρθρου 4 παρ. ι του ν. 2335/1550,

Η μετοχή. είναι αναπαλλοτρίωτη. ονομαστική, έχει χρο
νολογία εκδόσεως. είναι σφραγισμένη με τη σφραγίδα 
της Εταρίας και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
και ένα σύμβουλέ , nou ρρίζετα από Δ.Ϊ..

Οιπόοοιτης Εταιρίαςπροέρχονται από τη χρηματοδό
τηση του Υπουργείου Πολιτισμού, προγράμματα της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών, χαρηνιεσ. δα- 
νπο. καάώς και από r.áSe Ú/M) πηγη.

η. h Εταιρία διοικείται από ετταμελές δ,οικΓτικό συμ
βούλιο. το οποί·' ορίζεσαι με απόφαση του Υπουργού Πο
λιτισμού με πενταετή θητεία η οποία παρστείνεται μέχρ. 
το διορισμό τον νέου διοικητικού συμβουλίου. Μέλη τον 
Δ.Σ. ορίζονται άτομα με ιδιαίτερη επιστημονική γνώση και 
επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό «σι τις δρά
σε .err, ς Εταιρίας. Ένα μέλος του Δ.Σ. τουΤΑΠ.Α 6αεί
ναι μέλος reu Δ.Σ. της Ετο.οίας. Με την παραπάνω από
φαση διορισμού των μελών του Δ.Σ. της Εταρίας ορίζο
νται και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος tcu Δ.Σ., καθώς 
και g Διευθάνων Σόμβουλαςτης Εταιρίας, η ιδιότητα t í j 
μέλους του διοικητικού συμβουλίπ··. **v sive·. acuwOiác·· 
u ,ιι με την ιόιοτπτατου δημοσίου υ-,σλλτλου.

Η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
κα. η αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμ
βούλου της Εταιρίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουρνών Οικονομιών <αι Πολιτισμού. Με απόφαση το j 
Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένο καθτκςντα σε 
μέλη tou Δ.Σ. ττς Ετπιοίαο. Το Δ.Σ. συνεδριάζει με πα
ρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών και αποφασίζει με 
απόλυτη πλεΐόψηφία των παρόντων μελών. Ο Πρσεδοος 
του Δ Σ. εκπροσωπεί την Εταιρία δικασνικώς και εξωδ - 
κως, ουγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεων του 
και ασκεί όλες τ·,ς αρμαδιότπ,τες που προβλέπονται «πο 
τα καταστατικά η καθορίζονται με αποφάσεις ταυ Δ.Σ. Ο 
Πρόεδρος ova,πληρώνεται κατά σειρά από τον Αντιπρόε
δρο ή από το encueve. κατά σειρά αναγραφής των ονο
μάτων στην απόφαση διοοισμού. μέλος, 

θ. Το Τ.Α.Π.Α, εκπροσωπείται στ" Γενική Συυέλε.οη 
ene το διοικητικό συμβούλιο. Πρόεδρος ττς Γενικής Συ
νέλευσης είναι ρ Πρΰεδοος του ΤΑΠ Α, αναπληοούμε- 
νος από τον Αντιπρόεδρο. Το διοικητικό συμβούλιο του 
Τ.Α.Π.Α. ασκεί στη Γενική Συνέλευση όλα τα δκαιώμβτο 
ψήφου και το λοιπά δικαιώματα τ ου Ταμειοι.. ως αποκλε, ■ 
οπκού μετόχου της Εταιρίας.

Οιοποφόσεις της Γ ενικής Σ> ¡A>r, -της λ«ρβάνυντιν. *α- 
Ιάπλέΐόιίιη,φία, σε περίπτωση δε ¡σοψηφίας. unsciογύ'-.η 
γνώμη του Προέδρου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε cracrÍa με πενι-τ ·;5) 
τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α..

ι. Η ετχΓττείατης Εταιοίος via θέματα που ρυθυίζον;α·; 
με, τον παρόντα νόμο ασκείται οπό τον Υπουργό Πο-Vr- 
ouoú, ενώ αιτή neu προβλεπεται crió τις γενικές διατά
ξεις περί Α.ε. ασκείται οπό τον Υπουργό Ανάπτυξης.

ία π Εταιρία δ.έπετοι από τις διατάξεις του παρόντος 
νό,ιου και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκδ-.όεμίνων 
διοικητικών πράξεων, από υ.ς όταταξε.ςτου καταστοΊΚού 
της κοι για όοα Εέματα δεν ριυθυίζονται uU το καταοτα-ι 
κά, ισχύουν ο. διατάξεις του κ.ν. 2'90/'920 όπως » ά 
στοχε ισχύουν.

ιβ. Με κοινή απόφαση των Yncuoytóv Ο.κύνσμικών και

'ap îiÔ'aà'xBJ
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ)

υησυού καταρτίζεται και τροποποιείται ,ο καταστατικό 
; Εταιρίας και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
¡i. Οι οικονομικές κσταστάσε.? της Ε’ αιρίας ελέγχονται 
ί ορκωτούς ελεγκτές κατά τις διατάξεις της νομοδε- 
; περί cvíivkjuwv ετοιρ,ών. 

te cnáicaori tc j Δ.Σ. η ς  Εταιρίας, η οποία εγκρίνε- 
ίο τον Υπουργό Πολιτισμού, καταρτίζεται ο οργαντ- 
; λειτουργίας ττς Εταιρίας, καθορίζονται οι βπί μέ- 
υπηρεσιακές μανάδες και ιι διάρθρωσή τους, ο 

μορτών θέσεων του προσωπικού της Εταιρίας και τα 
3ÓVTQ προσλήψεως, καθώς και <á$e σχετική λεπτο

ί. Γιατην απόσπαση και πρόσληψη του προσωπικού 
όιρίσς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγρά- 
ί και 17 του άρθρου 2του ν. 2596.1996 (ΦΕΚ 68 Α"),

¡ αυτές τροποποιήθηκαν με τ.ς διατάξεις των ncpa- 
ρν 1 και 2, αντίστοιχα, tou άεθσου 1δ του ν. 

¡(■1999 {©ΕΚ 130 Α’) και όπως εκάοτοτε ισχύουν, κο- 
" 1 του άρθρου ifircgv. 2730· 1999 ίΦΕΚ 130Α·),κα- 

έκκλιση ~ωγ διατάξεων του ν. 219C/1994. Μετά τη 
ης πρώτης Πολιτιστικής Ολυμπιάδες του 2004 η 
I  μπορεί, μετά από πρόταση του Ριοικπτ,καύ συμ· 
ι και προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτι- 

νο μειώσει τον αριθμό του προσωπικού της στο 
ώς απαραίτητο για τη δραστηριότητα της για τις 
ες Πολιτιστικές Ολυμπιάδες. Το προσωπικό που 

τε( με απόσπαση ατην Εταιρία κπανέρχετσι στις ορ- 
; του θέσεις κοι το προσωπικό που υπηρετεί με 
εργασίας ιΟιωιικοϋ οικαίου π με σύμβαση έμμι· 
τολής απολύεται μο την καταβολή των προβλεπό- 

! από το νόμο αποζημιώσεων. 
te κανονισμούς που καταρτίζονται οπό το Δ.Σ. της 
ας μετά από προτού η ίου Διευδώνοντος Συμβού- 

¿υιτής καιεγκρίνςντα με απάωσαητου Υπουργού Πο- 
ιύ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- 

ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 
rnv ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπη- 
ί, ¡1) τη δχνύρνεια προμηόίωιν κπι ν) την ανάθίση 

ης έργων, καθώς και για TO σύναψη, εκτέλεση και 
εν σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις α'. β' και 

jrjjv. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται 
ζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση 
ι διΛταζ“, νΰμυυ γ'ι κανονιστικής ποοξης, εκτός 
; σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης." 
ν. 2260/1994, άρθρο πρώτο, παρ. 3 προστίθενται 

; μετά τις λέξεις ''δημόσια έργα" ως εξής"... και Τις1 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών συμπρ.ριλπ ιβανομένων ¡

Άρθρο 7
όνιστ, με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ tcu Ευρωπαϊκού 
Βουλίου κα. του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 
Γάχετικά με τγ νομικά προστασία των βάσεων 

δεδομένων και άλλες διστάζεις 
ΪΥηνπαρ. 2του άρθρου 2 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 

¡ιοστίθετοι παράγραφος 2α ως έξης 
[-.κείμενο προστασίας είναι και ο> βάσεις δεδο- 

εποίες λόγω της επιλογής ή διευθέττ.σηςτου πε- 
νου τους αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα. 

Η προστασία αυτή δεν εκτείνεται στο περιεχόιιενο των 
pácr.aMa6c5ou¿vcov και δεν 6ίγω κανένα από τα δικαιώμα
τα παιτΙ^ιίστανται στο περιεχόμενο αυτό. Ως βάση θε6ο- 
ηένωνώοειιαι η συλλογή έργων, δεδομένων ή άλλων ανε- 
ξφτηΑ^τοιχείων, διευθετημένων κατά συστηματικό ή

μεθοδικό τοόπο και ατομικώς προσπων με ηλφκτοονικά 
μέσα ή με άλλο τρόπο".

(άρθρα 3 και 1 παρ. 2 Οδηγίας 98/9)
2. Στο άρθρο 2 παρ. 2 ταυ ν. 2121/1993, στον έκτα στί

χο διαγράφονται οι λέξεις 'kqi οι βάσεις δεδουένωώ <c: 
τίθεται ο σύνδεσμος "κα" πριν οπό τη λέξη "c. ανθολο
γίες’ .

3. Στο τέλος ταυ άρθρου 3 του ν. 2121/1993 προστίθε
ται véa παράγραφος με αριθμό 3 ως εξής:

’3.0 δημιουργός βάσης δεδομένων έχειτο απρκλειστ.·
«ό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει; α) την προσω
ρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων με κά
θε μέσο και μοοψή, εν άλω ή εν μέρει, 0; τη μετάφραση, 
προσαρμογή, διευθέτηση κα οπωσδήποτε άλλη μετα
τροπή της βάσης δεδομένων, γ; οποιαδήπατε μοοψή δια
νομής της βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της στο κανό.
Η πρώτη πώληση αντ,γράφρυ της βάσης δεδομένων στην 
Κοινότητα από το δικαιούχο, ή με τη συγκατάθεσή του, 
συνεπάγεται ανάλωση του δικαιώματος μεταπώλησης 
του εν λόγω αντιγράφου στην Κοινότητα, δ; οποιαδήποτε 
ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης δεδομέ
νων στο κοινό, ε) οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανουή, 
ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των οπο- 
τελεσμάτωντωνηοάξεωνπου αναφέρονται στο στοιχαο 
6'. 0 νόμιμος χρήστης βάςτς δεδομένων ή αντίγραφων 
της μπορεί να εκτδλέσει χωρίς άδεια του δημιουργού,
οπουδήποτε πττή Τις παραπάνω τ-ρώξήις οι or-.ίώς slm. 
αναγκαίες για την πρόομοοη στο περιεχόμενο της 3όστ,ς 
δεδομένων kci την κανονική χρησιμοποίησή της. Στο μέ
τρο που ο νόμιμος χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί 
τμήμα ιιόνο της βάσης δεδομένων, η προηγούμενη διά 
τάξη εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα αυτά. Συμφωνίες 
αντίθετες προς τις ρυθμίσέις των δύο αμέσως προηγού
μενων εδαφίων είναι άκυρες," (άρθρο 5. 6 παρ. 1 και 15 
Οδηγίας 96/9)

4. Στο Τέλος του τίτλου του έβδομου κεφαλαίου τον 
νΛΙ21/1ΡΟΟ uuuuúetvra·. οι λέςεις "και το δικαίωνα ειδι
κής φύσης του κατασκευαστή, βάσης δεδομένων".

5. Mero το άρθρο 45 του ν. 2121/1993 προστίθεται άρ
θρο με 45Α ως εξής:

Αρθρο 45Α
Δικαίωμα ε.δικής φύσης το j κατασκευαστή 

βάσης δεδομένων
1. Ο κατασκευαστής 0όσης δεδομένων έχειτο δικαίω

μα να απαγα ρεύει την εξαγωγή ή'κοι ̂ παναχρηοιμοποίπ- 
ση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου 
της βάσης δεδομένων, αξ,ολογούμενου ποιοτικά ή ποσο
τικά, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή π παρουσίαση τον 
περιεχομένου της βάσης δεδομένων καταδεικνύουν ου
σιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση. Κατασκευαστής 
βάοης δεδομένων είναι το φυσικά ή νομικό ποόσωπο του 
λαμβάνει την πρωτοβουλία και επωμίζεται τον κίνδυνο 
ταιν επενδύσεων. Δεν θεωρείται κατασκευαστής ο εργο
λάβος βάσης δεδομένων.

(άρθρο 7 παρ. 1 Οδηγίας 96/9)
2. Πς τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: α) ‘Εξαγω

γή’ θεωρείτο. η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνό
λου ή ουσιώδους μέρουςτου περιεχομένου βάσης δεδο
μένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο π με 
οποιαδήποτε μορφή και pj 'επανοχρησιμοποίηση' νοεπα. 
η πόσης μοοψής Διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ου
σιώδους μέρους του περιεχομένου της βάοης δεδομέ·


