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ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ  (Μ.Ι.)

Άρθρο 1
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος οι ακόλουθοι όροι έ-
χουν την εξής σηµασία:
α) Μεταφορικό Ισοδύναµο (M.I.): είναι το µέτρο, µε τη

θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους
µεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εµπορεύµατα
µε µέσα θαλάσσιας µαζικής µεταφοράς µε το κόστος που
θα ίσχυε στα µέσα χερσαίας µαζικής µεταφοράς για την ί-
δια απόσταση.
β) Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Κ.Μ.Ι.): είναι το

ποσό που θα κατέβαλε για µεταφορά στην ίδια απόσταση
η ωφελούµενη µονάδα µε την ίδια σύνθεση ή η ωφελού-
µενη επιχείρηση, εάν διέµενε ή είχε την έδρα της στην η-
πειρωτική Ελλάδα.
γ) Αντιστάθµισµα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.): εί-

ναι το ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούµενη µονάδα
ή επιχείρηση και που προκύπτει ως η διαφορά του πραγ-
µατικού µεταφορικού κόστους της ωφελούµενης µονάδας
ή επιχείρησης από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάµου. 
δ) Νοικοκυριό: είναι η µονάδα που απαρτίζεται από ενή-

λικο άτοµο ή από ένα έγγαµο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο
έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, µε ή χωρίς εξαρτώµε-
να µέλη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
ε) Μόνιµος κάτοικος: είναι αυτός που έχει τη µόνιµη κα-

τοικία του σε νησί, στο οποίο εφαρµόζεται το µέτρο του
Μεταφορικού Ισοδυνάµου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που
τηρούνται κατά δήλωσή του στο Μητρώο της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

στ) Άστεγος: είναι το πρόσωπο που διαβιεί στο δρόµο ή
σε ακατάλληλα καταλύµατα.
ζ) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος: είναι οι δηλώ-

σεις φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου της κα-
ταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ. φορολογικού έτους.
η) Ωφελούµενη µονάδα: είναι το νοικοκυριό που, µετά

την υποβολή της αίτησης, έχει κριθεί ότι δικαιούται να λά-
βει Α.ΝΗ.ΚΟ..
θ) Ωφελούµενη επιχείρηση: είναι η πολύ µικρή, µικρή

και µεσαία επιχείρηση ή οντότητα, µε κριτήριο το καθαρό
ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις πα-
ραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014
(Α΄ 251), οι οποίες µετά την υποβολή της αίτησης έχει
κριθεί ότι δικαιούνται να λάβουν Α.ΝΗ.ΚΟ..
ι) Αιτών: είναι το ενήλικο άτοµο που υποβάλλει αίτηση

για λογαριασµό της ωφελούµενης µονάδας ή ωφελούµε-
νης επιχείρησης.

Άρθρο 2
Χρηµατοδότηση του µέτρου του Μ.Ι.

1. Το µέτρο χρηµατοδοτείται από το εθνικό ή το συγ-
χρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµόσιων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. 

2. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
µπορεί να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε τους
δήµους εφαρµογής του µέτρου, µε ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ανώτατα
στρατιωτικά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα ή
όποιο άλλο φορέα κριθεί αναγκαίο, προκειµένου να υλο-
ποιηθεί απρόσκοπτα το µέτρο. Η Διαχειριστική Αρχή του
έργου, καθώς και ο Ενδιάµεσος Φορέας ορίζονται µε κοι-
νή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε το ε-
δάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΕ ΄,  27 Ιουνίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης 
του Μεταφορικού  Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις



Άρθρο 3 
Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι: 
α) Νοικοκυριά, των οποίων τα µέλη είναι Έλληνες πο-

λίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαµονής σε ι-
σχύ, και κατοικούν µόνιµα σε νησί που εφαρµόζεται το
µέτρο. Οι άστεγοι, προκειµένου να καταστούν δικαιού-
χοι, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές
υπηρεσίες του σχετικού νησιωτικού δήµου ή να κάνουν
αποδεδειγµένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέ-
ντρων Ηµέρας Αστέγων που λειτουργούν στους δήµους
αυτούς. 
β) Ως µόνιµοι κάτοικοι, για την εφαρµογή του παρό-

ντος νόµου, θεωρούνται επίσης:
αα) προσωρινοί αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτι-

κοί και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες - επισκέπτες καθηγη-
τές των Α.Ε.Ν. σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του
άρθρου 22 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του  ν. 3699/2008
(Α΄ 199), καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και στο άρθρο 14 του ν. 2638/1998
(Α΄ 204), για όσο διαρκεί η σύµβαση εργασίας τους, εφό-
σον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρµό-
ζεται το µέτρο,
ββ) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του

ν.δ. 67/1968 (Α΄ 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαί-
θρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην
παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 262) και στην
παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), 
γγ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών

υπηρεσίας υπαίθρου, µε σύµβαση διάρκειας ενός (1)
έτους, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 2071/1992
(Α΄ 123), 
δδ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία,

που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε
παράταση της σύµβασής τους, µέχρι δώδεκα (12) µήνες,
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997
(Α΄ 165), 
εε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότη-

τας σε νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας µε σύµβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σύµφωνα
µε το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α΄ 172), 
στστ) επικουρικοί ιατροί που προσλαµβάνονται σε δηµό-

σιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας µε συµβάσεις ο-
ρισµένου χρόνου µε διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007
και την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) και 
ζζ) το επικουρικό προσωπικό των δηµόσιων φορέων

παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαµβάνεται µε
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε το
άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α΄81).
Στις περιπτώσεις της περίπτωσης β΄, το Α.ΝΗ.ΚΟ. χο-

ρηγείται αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο
φέρει την απαιτούµενη ιδιότητα και όχι στα λοιπά µέλη
της οικογένειάς του. Επίσης, χορηγείται για ταξίδια ιδιω-
τικής φύσης, τα οποία δηλαδή δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 2 παρ. Δ9 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94).

2. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι επίσης πολύ µικρές,
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες µε κριτήριο
το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζε-
ται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν.

4308/2014 (Α΄ 251) που ασκούν επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους σε νησί που
εφαρµόζεται το µέτρο. 

Άρθρο 4
Παράµετροι υπολογισµού του Α.ΝΗ.ΚΟ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τική, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 11:
α) υπολογίζεται το Κ.Μ.Ι., αφού ληφθούν υπόψη τα ε-

ξής: 
αα) ο Χιλιοµετρικός Συντελεστής (Χ.Σ.) υπολογισµού

κοµίστρων για τις διανοµαρχιακές και ενδονοµαρχιακές
επιβατικές γραµµές ΚΤΕΛ, όπως ορίζεται στη απόφαση
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύµφωνα
µε τα άρθρα 10 και 13 του ν. 2963/2001,
αβ) η απόσταση του λιµένα του νησιωτικού δήµου από

τον εκάστοτε δυνατό προορισµό, µετατρεπόµενη από
ναυτικά µίλια σε χιλιόµετρα,
β) υπολογίζεται το πραγµατικό µεταφορικό κόστος της

ωφελούµενης µονάδας ή επιχείρησης, αφού ληφθούν υ-
πόψη τα εξής:
βα) το κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οικονοµικής θέ-

σης για δροµολόγιο από το νησί προς οποιονδήποτε
προορισµό και από οποιονδήποτε προορισµό προς το νη-
σί, 
ββ) την αξία νόµιµου παραστατικού µεταφοράς εµπο-

ρεύµατος της κάθε νησιωτικής επιχείρησης από και προς
το νησί,
βγ) την ποσότητα και τον τύπο των µεταφερόµενων

φορτίων,
βδ) την απόσταση κάθε νησιού σε ναυτικά µίλια από

τον προορισµό που αναφέρει το παραστατικό µεταφο-
ράς εµπορεύµατος,
βε) τη µεσοσταθµική τιµή κοµίστρου ανά χιλιόµετρο ή

ανά τόνο, που προκύπτει από τη διαφορά του θαλάσσιου
από το χερσαίο αντίστοιχης απόστασης κόµιστρο,
βστ) τις συνολικές φορτωθείσες -εκφορτωθείσες πο-

σότητες (σε τόνους) των εµπορευµάτων που µεταφέρο-
νται ακτοπλοϊκώς σε κάθε νησιωτικό λιµένα αναφοράς
για κάθε τύπο φορτίου,
βζ) τις συνολικές µετακινούµενες ποσότητες καυσί-

µων από και προς τα νησιά, και οι αντίστοιχες τιµές λια-
νικής πώλησης,
γ) ορίζεται για κάθε νησί και ανά έτος ο µέγιστος αριθ-

µός εισιτηρίων για τα οποία θα καλύπτεται το πραγµατι-
κό µεταφορικό κόστος, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την α-
πόστασή του από την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και τον
βαθµό αυτονοµίας του από άποψη παροχής δηµόσιων υ-
πηρεσιών.

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων

1. Για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. απαιτείται η υποβο-
λή αίτησης πιστοποίησης.

Η διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:
α) Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από πρόσωπο

που υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της
ωφελούµενης µονάδας ή της ωφελούµενης επιχείρη-
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σης, χρησιµοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του
πληροφοριακού συστήµατος TAXISnet. Σε περίπτωση
που οι σύζυγοι ή τα µέρη του συµφώνου συµβίωσης υπο-
βάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, η αίτηση υπο-
βάλλεται από καθέναν/καθεµία χωριστά και για τυχόν ε-
ξαρτώµενα µέλη του/της.
β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-

κής Πολιτικής, ορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια υπαγω-
γής του δικαιούχου στη δυνατότητα υποβολής της παρα-
πάνω αίτησης σε έγχαρτη µορφή.
γ) Όλα τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται και αφο-

ρούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυ-
ριού, σε φορολογικά και οικονοµικά στοιχεία, χρησιµο-
ποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες επεξερ-
γασίας των αιτήσεων καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ..
δ) Η συµπλήρωση αριθµού λογαριασµού IBAN του αι-

τούντος είναι απαραίτητη. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για
τη συµπλήρωση αριθµού λογαριασµού, ο οποίος είναι έ-
γκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά εί-
τε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος. 

2. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ε-
νηµερώνεται αυτόµατα για την υποβολή της και του χο-
ρηγείται µοναδικός αριθµός παρακολούθησής της (Μο-
ναδικός Αριθµός Νησιώτη - Μ.Α.Ν.). Ταυτόχρονα πληρο-
φορείται το χρηµατικό ποσό (ωφελούµενη επιχείρηση) ή
το µέγιστο αριθµό των εισιτηρίων που αντιστοιχούν στην
ωφελούµενη µονάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 4 περίπτω-
ση γ΄ ανά ηµερολογιακό έτος. 

3. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
συστήνεται άµισθη τριµελής επιτροπή για την εξέταση
ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλουν οι αιτούντες
κατά της απόφασης πιστοποίησης. Η επιτροπή συγκρο-
τείται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής και αποτελείται από υπαλλήλους της Γενι-
κής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο αι-
τών υποβάλλει την προσφυγή µέσα σε είκοσι (20) ηµέ-
ρες από την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης.

Άρθρο 6 
Αρµόδια όργανα - Διαδικασία υλοποίησης

1. Η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής:
α) αναπτύσσει και διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύ-

στηµα για τη λειτουργία του Μ.Ι.,
β) παραλαµβάνει και επεξεργάζεται τις αιτήσεις πιστο-

ποίησης των ενδιαφεροµένων,
γ) είναι αρµόδια για την πιστοποίηση των χρηστών του

πληροφοριακού συστήµατος,
δ) προβαίνει σε ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφο-

ριών µε τις βάσεις δεδοµένων άλλων φορέων και ιδίως
της Γ.Γ.Π.Σ.-Α.Α.Δ.Ε., του Ηλεκτρονικού Συστήµατος
Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και
Αποδείξεων Μεταφοράς Οχηµάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.),
των ασφαλιστικών ταµείων και άλλων φορέων ή Υπουρ-
γείων,
ε) παραλαµβάνει και επεξεργάζεται τις καταγγελίες

που υποβάλλονται σχετικά µε την υλοποίηση του Μέ-
τρου Μ.Ι.,
στ) ενηµερώνει τους αιτούντες για την πορεία του αι-

τήµατός τους και για κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη συµ-
µετοχή τους στο πρόγραµµα.

2. Η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-

κής συνεργάζεται:
α) µε τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
και τα νησιωτικά επιµελητήρια, για την παρακολούθηση
της επίδρασης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου στις τιµές
των προϊόντων και τον ανασχεδιασµό του µέτρου,
β) µε τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υ-

πουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ε-
νηµέρωσης, για την υλοποίηση και διαχείριση του πλη-
ροφοριακού συστήµατος εξυπηρέτησης δικαιούχων του
Μεταφορικού Ισοδυνάµου, 
γ) µε τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων

(Γ.Γ.Δ.Ε.) και Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανά-
πτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης, για κάθε ζήτηµα εξασφάλισης πιστώσεων για
την υλοποίηση του Μεταφορικού Ισοδυνάµου,
δ) µε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-

των (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) και το Υπουργείο Υγεί-
ας, για την πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται
στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονοµικό
προσωπικό,
ε) µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργεί-

ου Πολιτισµού και Αθλητισµού, για την πιστοποίηση των
δικαιούχων αθλητών.

3. Οι δήµοι, στους οποίους εφαρµόζεται το µέτρο, ορί-
ζουν υπάλληλο ως πρόσωπο αναφοράς, αρµόδιο: 
α) να συνεργάζεται µε τη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου

και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αποτελεσµατική εφαρ-
µογή και το συντονισµό του προγράµµατος, 
β) να παρέχει κάθε στήριξη στους δικαιούχους, προ-

κειµένου να ενηµερώνονται και να υποβάλλουν αίτηση.
4. Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-

κησης σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραµµα ενηµέρωσης
και επιµόρφωσης των στελεχών των συναρµόδιων για
την υλοποίηση του µέτρου φορέων και υπηρεσιών.

Άρθρο 7
Καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται στους δικαιούχους µε
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του ποσού που ανα-
λογεί στο εισιτήριο για ταξίδι που έχει πραγµατοποιηθεί.
Για το σκοπό αυτόν, τα εκδοθέντα εισιτήρια πρέπει να α-
ναγράφουν το Μοναδικό Αριθµό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.). 

2. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο
στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήπο-
τε κράτηση, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βε-
βαιωµένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υ-
πόλοιπο Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά
ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτόν, για την εί-
σπραξή του δεν απαιτείται η προσκόµιση φορολογικής
και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Επίσης, δεν προσµετράται στο ετήσιο καθαρό οικογε-

νειακό εισόδηµα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Τα παραπάνω ισχύουν και αν ο δικαιούχος είναι νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα που εµπίπτει στο πεδίο ε-
φαρµογής του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167) περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηµατική
δραστηριότητα, σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίη-
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σής του.
Άρθρο 8 

Διακοπή καταβολής

1. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν καταβάλλεται, εάν η ωφελούµενη
µονάδα ή επιχείρηση έπαυσε να κατοικεί ή να εδρεύει, α-
ντίστοιχα, σε κάποιον από τους δήµους εφαρµογής του
προγράµµατος για χρόνο µεγαλύτερο του τετραµήνου
µέσα στο ίδιο έτος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν αν η απου-
σία µέλους της ωφελούµενης µονάδας, ανεξάρτητα από
τη χρονική διάρκειά της, οφείλεται σε λόγους νοσηλείας
σε νοσηλευτικά ιδρύµατα του εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. διακόπτεται, εφόσον ε-
κλείψει οποιαδήποτε προϋπόθεση χορήγησής του.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο δικαιούχος του
Α.ΝΗ.ΚΟ. οφείλει να προχωρήσει σε ενέργειες διακοπής
του, οι οποίες διενεργούνται µέσα από το πληροφοριακό
σύστηµα του Μεταφορικού Ισοδυνάµου. 

Άρθρο 9
Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μ.Ι. 

1. Μέσα σε τρία (3) έτη από τη θέση σε ισχύ του παρό-
ντος νόµου, κυρώνεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η «Εθνική Πολιτική Υ-
λοποίησης του Μ.Ι.», στην οποία εντάσσεται η υλοποίη-
ση του µέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάµου. Για τη δια-
µόρφωσή της λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
α) οι προτάσεις και οι εισηγήσεις των περιφερειών και

δήµων, 
β) τα πληθυσµιακά και γεωγραφικά δεδοµένα, 
γ) η ανάγκη µετακίνησης επιβατών, εµπορευµάτων και

στρατηγικών φορτίων, ιδίως από τις πιο αποµακρυσµέ-
νες περιοχές, 
δ) τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του υφι-

στάµενου δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, καθώς
και τα αναλυτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση ανά
δροµολογιακή γραµµή θαλάσσιων ενδοµεταφορών σε η-
µερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία και ετήσια βάση, 
ε) η περιοδικότητα των δροµολογίων και η χρονική κα-

τανοµή τους εντός του ηµερολογιακού έτους, 
στ) οι κοινωνικές ανάγκες,
ζ) τα διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία.
2. Τα µεγέθη της παραγράφου 1 επαναξιολογούνται

και επικαιροποιούνται κάθε τρία (3) χρόνια ή και νωρίτε-
ρα, εάν µεταβάλλονται τα κρίσιµα δεδοµένα.

3. Πριν τη λήψη της απόφασης του παρόντος, η Υποε-
πιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, ενηµερώνεται πλήρως
και διατυπώνει τη γνώµη της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον Κανονισµό της Βουλής.

Άρθρο 10
Μεταβατική διάταξη

Το µέτρο του Μ.Ι. τίθεται σε εφαρµογή, πιλοτικά, τον Ι-
ούλιο του 2018 και αφορά σε ωφελούµενες µονάδες και
ωφελούµενες επιχειρήσεις µε κατοικία ή µόνιµη έδρα, α-
ντίστοιχα, στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Άγιο
Μηνά, Αλιµία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιούς, Αρµάθια, Α-
στυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερρικούσα, Ηρακλειά, Θύ-
µαινα, Ικαρία, Κάλυµνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο,
Κίναρο, Κουφονήσια, Κω, Λέβιθα, Λειψούς, Λέρο, Λέ-
σβο, Λήµνο, Μαθράκι, Μάραθο, Νίµο, Νίσυρο, Οθωνούς,

Οινούσσες, Πάτµο, Σάµο, Σαµοθράκη, Σαρία, Στρογγυλή,
Σύµη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδο, Τήλο, Φαρµακονήσι,
Φούρνους, Χάλκη, Χίο, Ψαρά και Ψέριµο. Η πιλοτική ε-
φαρµογή του µέτρου του Μ.Ι. λήγει την 31η Δεκεµβρίου
2018. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το µέτρο τίθεται σε
πλήρη εφαρµογή για όλα τα νησιά της επικράτειας πλην
Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας.

Άρθρο 11
Τελικές - εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται για το
µέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάµου για κάθε έτος. Με
όµοια απόφαση, ορίζεται η Διαχειριστική Αρχή του έρ-
γου, καθώς και ο Ενδιάµεσος Φορέας για επιτέλεση συ-
γκεκριµένων καθηκόντων αυτής.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, υπολογίζονται ως προς τις ωφελούµενες µο-
νάδες, το Κ.Μ.Ι., το πραγµατικό µεταφορικό κόστος, ο α-
ριθµός των εισιτηρίων, για τα οποία θα καλύπτεται το µε-
ταφορικό κόστος, οι επιµέρους αρµοδιότητες των ε-
µπλεκόµενων υπηρεσιών, η διαδικασία υποβολής των αι-
τήσεων πιστοποίησης, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρό-
πος καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ., καθώς και ειδικές κατηγο-
ρίες µόνιµων κατοίκων, οι οποίοι λόγω των συχνών µετα-
κινήσεων δικαιούνται περισσότερα εισιτήρια. 
Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου, προσ-

διορίζεται ο τρόπος ελέγχου της ορθής εφαρµογής του
µέτρου, η διαδικασία αναδιανοµής των αδιάθετων κατά
το τέλος της χρονικής περιόδου χρήσης εισιτηρίων, κα-
θώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού
χαρακτήρα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, προσδιορίζονται τα στοιχεία της προηγούµε-
νης παραγράφου ως προς τις ωφελούµενες επιχειρή-
σεις. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, προσδιορίζονται τα παραπάνω για τη µεταφο-
ρά καυσίµων από την ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά.

5. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων
1 έως και 3 εκδίδονται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Η κοινή υπουργική απόφαση της πααγρά-
φου 4 εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 12
Ίδρυση Α.Ε.Ν. Καλύµνου

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2638/1998
(Α΄ 204) προστίθεται περίπτωση ως εξής: 

«ΙΑ΄ Α.Ε.Ν. Καλύµνου, µε έδρα την Κάλυµνο. Σχολή
Πλοιάρχων.»
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2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2638/1998
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: 
«Οι θέσεις του µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού στην
Α.Ε.Ν. Καλύµνου ανέρχονται συνολικά σε δώδεκα 12).»

Άρθρο 13
Ανασύνθεση Συµβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας

Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3142/1955 (Α΄ 43) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
λειτουργεί Συµβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας, που αποτε-
λείται από:
α) τον Κεντρικό Λιµενάρχη Πειραιώς, ως Πρόεδρο, µε

τον νόµιµο αναπληρωτή του,
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπη-

ρεσίας, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
γ) τον Αρχιπλοηγό του Πλοηγικού Σταθµού Πειραιά,

µε αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Πλοηγό του Πλοηγι-
κού Σταθµού Πειραιά, ως µέλη.
Χρέη εισηγητή, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκτελεί ο τµη-

µατάρχης του Τµήµατος Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρε-
σίας, όταν πρόκειται για θέµα που εµπίπτει στις αρµοδιό-
τητες του συγκεκριµένου Τµήµατος ή ο τµηµατάρχης
του Τµήµατος Οικονοµικής Διαχείρισης Κεφαλαίου
Πλοηγικής Υπηρεσίας, όταν πρόκειται για θέµα που εµπί-
πτει στις αρµοδιότητες του εν λόγω Τµήµατος, οι οποίοι
αναπληρώνονται από τους νόµιµους αναπληρωτές τους. 
Χρέη Γραµµατέα ανατίθενται σε υπάλληλο του Τµήµα-

τος Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας ή του Τµήµατος
Οικονοµικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρε-
σίας, µε αναπληρωτή τους τον υπάλληλο του άλλου Τµή-
µατος. 
Το Συµβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας συγκροτείται µε

απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής.»

Άρθρο 14
Κατεπείγουσες ανάγκες προµήθειας

καυσίµων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η φράση «Μέχρι 30.6.2018» του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) αντικαθί-
σταται από τη φράση «Μέχρι 31.12.2018».

Άρθρο 15

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11
του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυ-
µία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», όπως αυτό έχει τρο-
ποποιηθεί και κωδικοποιηθεί εκ νέου µε το άρθρο Δεύτερο
της υπ’ αριθµ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983/30.11.2012 (Β΄ 3187) α-
πόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου,
ορίζονται και παύονται αζηµίως για το Δηµόσιο και για
την εταιρεία µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενηµέρωσης, για θητεία µέχρι τρία (3) έ-
τη.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και
κωδικοποιηθεί εκ νέου µε το άρθρο Δεύτερο της υπ’ α-
ριθµ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983/30.11.2012 απόφασης του Υ-
φυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση ορίζεται ότι η θητεία του Διοικητικού
Συµβουλίου παρατείνεται µέχρι τη δηµοσίευση της κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
µέρωσης, που ανανεώνει τη θητεία του, ορίζοντας τα ί-
δια ή νέα µέλη.»

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 11
του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.», όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί µε το
άρθρο Δεύτερο της υπ’ αριθµ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.
27983/30.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την
εκλογή του Διευθύνοντος Συµβούλου, από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, κάθε αντίθετη ρύθµιση καταργείται.

Άρθρο 16

1. Για την κάλυψη των θέσεων νοσηλευτικού και λοι-
πού προσωπικού πλην ιατρών για τους εποπτευόµενους
από το Υπουργείο Υγείας Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υ-
γείας (Φ.Π.Υ.Υ.) διενεργείται διαγωνισµός από το
Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994
(Α΄ 28). Κατά την πρώτη εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου, η διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί µέχρι 30.10. 2018.
Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διορι-

στέων της προκήρυξης αυτής και σε κάθε περίπτωση όχι
πέραν της 31.5.2019, στις αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτι-
κού και λοιπού προσωπικού απασχολούνται, µε απόφαση
του συλλογικού ή του µονοµελούς οργάνου διοίκησης
των Φ.Π.Υ.Υ., όσοι παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, µέχρι
την κοινοποίηση της υπ' αριθµ. 305/2017 πράξης του Κλι-
µακίου του I Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επει-
δή συντρέχει εξαιρετικός λόγος δηµόσιας υγείας, που ε-
πιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη µέχρι την
πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου κάλυψη, α-
ντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν είναι ε-
ποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και ανάγονται στην
προστασία της δηµόσιας υγείας.
Η παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις ανωτέρω εξαι-

ρετικές προϋποθέσεις, δεν εµπίπτει στους περιορισµούς
των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν
µεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει
της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέ-
σεις αυτές.

2. Μέχρι τον κατά το άρθρο 10 του ν. 3329/2005
(Α΄ 81) διορισµό των υπαλλήλων, που υπηρετούν στις
θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στις Μ.Ε.Θ. των νοσο-
κοµείων και που προσλήφθηκαν µε την υπ’ αριθµ.
253/2016 προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ και σε κάθε περί-
πτωση για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τους τρεις (3) µήνες από τη λήξη τους, παρατείνονται
οι υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
συµβάσεις εργασίας του ως άνω προσωπικού τους.
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Άρθρο 17
Υπολογισµός χρόνου στρατιωτικής θητείας 
για την προαγωγή στον επόµενο βαθµό

1. Οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184)
εφαρµόζονται στο σύνολο των βαθµοφόρων που προέρχο-
νται από τη Σχολή Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ. -  ΕΛ.ΑΚΤ.
και τη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., α-
νεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους στις ανωτέρω
Σχολές.

2. Εντός πέντε (5) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εκδίδονται οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις
για την αναδροµική διοικητική αποκατάσταση των βαθ-
µοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή
Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Σχολή Δο-
κίµων Λιµενοφυλάκων, οι οποίοι κατά το χρόνο έναρξης
ισχύος του παρόντος φέρουν βαθµούς ανώτερους του
Επικελευστή Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και του Λιµενοφύλακα, αντί-
στοιχα. Η αναδροµική διοικητική αποκατάσταση του
προηγούµενου εδαφίου επέρχεται ανεξάρτητα από την
ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και κατά παρέκκλιση
του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), καθώς και κάθε άλλης διάτα-
ξης.

Άρθρο 18
Παράταση προθεσµίας οριστικοποίησης 

πρώτων εγγραφών Κτηµατολογίου

Η προθεσµία της περίπττωσης β΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 6 του ν. 2664/1998 (A΄ 275) παρατείνεται για χρο-
νικό διάστηµα εννέα (9) µηνών αποκλειστικά για τις πε-
ριοχές στις οποίες λήγει εντός του έτους 2018. Η ισχύς
του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από τις 3.1.2018.

Άρθρο 19
Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του ΙΓΜΕ

Η διάρκεια της αναστολής του πέµπτου άρθρου του
ν. 4480/2017 (Α΄ 97) παρατείνεται µέχρι τις 31.10.2018.

Άρθρο 20
Τροποποίηση  του άρθρου δεύτερου του ν. 4079/2012

1. Η παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 4079/2012
(Α΄ 180), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου
139 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής των δικαιούχων για την εκτέλεση
δροµολογίων µε οποιαδήποτε µορφής σύµβαση ανάθε-
σης δηµόσιας υπηρεσίας δεν εκχωρούνται, δεν κατά-
σχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτη-
ση και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές αυτών προς
το Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία, για ποσοστό 70%
αυτών, για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των
δροµολογίων άγονων γραµµών µέσω της κάλυψης των
λειτουργικών δαπανών των ναυτιλιακών εταιριών και κα-
τά προτεραιότητα της µισθοδοσίας των εργαζοµένων.
Στη σχετική εντολή πληρωµής αναφέρεται ότι η επιχο-

ρήγηση αυτή εµπίπτει στη ρύθµιση της παρούσας παρα-
γράφου.»

2. Το άρθρο 28 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) καταργείται.

Άρθρο 21

Μετά το άρθρο 59 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) προστί-
θεται νέο άρθρο 59Α ως εξής:

«Άρθρο 59Α
Ειδικά προσόντα Προϊσταµένων ΣΕΠΕ

Για την πλήρωση θέσης Προϊσταµένου Διεύθυνσης και
Προϊσταµένου Τµήµατος του Σώµατος Επιθεώρησης Ερ-
γασίας (ΣΕΠΕ) ή θέσης Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ε-
πιλέγονται Επιθεωρητές Εργασίας µε τριετή προϋπηρε-
σία σε Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.» 

Άρθρο 22

Η παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«9.α. Η παραχώρηση µε ή χωρίς αντάλλαγµα της χρή-
σης κινητών ή ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα,
χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού ή σε φορείς που εποπτεύονται από αυτό γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ή
µε απόφαση του Δ.Σ. του φορέα, η οποία εγκρίνεται από
τον αρµόδιο Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
και οι λεπτοµέρειες της παραχώρησης.
β. Η αξιοποίηση ακινήτων τα οποία ανήκουν κατά κυ-

ριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού ή στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων, καθώς και των κινητών ή ακινήτων α-
ναφυκτηρίων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή
διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή
στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
και βρίσκονται εντός κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων
και ιστορικών τόπων ή λειτουργούν για την εξυπηρέτηση
των επισκεπτών των οργανωµένων αρχαιολογικών χώ-
ρων και ιστορικών τόπων, των µουσείων και των µνηµεί-
ων, γίνεται από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Α-
παλλοτριώσεων µε σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υ-
ψηλής ποιότητας και την εξασφάλιση εσόδων. Προς το
σκοπό αυτό, το Ταµείο µπορεί να προβαίνει, ιδίως, στην
παροχή υπηρεσιών εστίασης και στη διοργάνωση πολιτι-
στικών εκδηλώσεων εντός και στον περιβάλλοντα χώρο
των ακινήτων και των αναψυκτηρίων, εφαρµοζόµενων
και των διατάξεων του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), όπου απαι-
τείται. Το Ταµείο ασκεί τις παραπάνω αρµοδιότητές του
µε δικά του µέσα, ή µέσω συµβάσεων µίσθωσης, ή δηµό-
σιων συµβάσεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ή συµβάσε-
ων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), ή µέσω πα-
ραχώρησης σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οι-
κονοµίας του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), ή µέσω ίδρυσης νο-
µικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ειδικού και αποκλει-
στικού σκοπού για τη διαχείριση ακινήτων ή αναψυκτή-
ριων, σύµφωνα µε την περίπτωση δδ΄ του άρθρου 8 του
ν. 736/1977 (Α΄ 316). Το πρόγραµµα αξιοποίησης των α-
κινήτων και των αναψυκτηρίων της παρούσας, συνολικά
ή τµηµατικά, και οι εκάστοτε γενικοί και ειδικοί όροι λει-
τουργίας προς διασφάλιση της ποιότητας των παρεχό-
µενων υπηρεσιών και προϊόντων καταρτίζονται µε από-
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φαση του Δ.Σ. του Ταµείου, η οποία εγκρίνεται από τον
αρµόδιο για το Ταµείο Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού, µετά από γνώµη του αρµόδιου Κεντρικού Συµβου-
λίου του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και µπορούν να τροποποι-
ούνται µε την ίδια διαδικασία. Με την εγκριτική απόφαση
παραχωρείται στο Ταµείο η χρήση των σχετικών ακινή-
των και αναψυκτηρίων, όπου απαιτείται. Σε εκτέλεση του
εγκεκριµένου προγράµµατος αξιοποίησης και των όρων
λειτουργίας, το Ταµείο προβαίνει κατά περίπτωση σε κά-
θε αναγκαία πράξη υλοποίησης, χωρίς να απαιτείται εκ
νέου έγκριση του αρµόδιου Υπουργού Πολιτισµού και Α-
θλητισµού. Η παράβαση των όρων λειτουργίας από µι-
σθωτές, αναδόχους ή φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονοµίας επιφέρει καταγγελία σύµβασης µε υ-
παιτιότητα αυτών και επιβολή σε βάρος τους ποινικών
ρητρών.
Οι συµβάσεις µίσθωσης της παρούσας δεν υπάγονται

στις διατάξεις της νοµοθεσίας για τις εµπορικές µισθώ-
σεις.
Ειδικώς ως προς τα κινητά ή ακίνητα αναψυκτήρια,

στις περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται επείγουσα ανά-
γκη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των ως άνω
χώρων και µέχρι την εγκατάσταση διαχειριστών που θα
προκύψουν από τις παραπάνω διαδικασίες, είναι δυνατή
η εφάπαξ σύναψη συµβάσεων µίσθωσης χωρίς διαγωνι-
σµό, µε συνολική διάρκεια που δεν µπορεί να υπερβαίνει
συνολικά τους δεκαοκτώ (18) µήνες. Σε περίπτωση λύ-
σης της σύµβασης πριν από την λήξη της συµβατικής
διάρκειας, το Ταµείο δύναται να συνάψει νέα σύµβαση
για το εναποµείναν χρονικό διάστηµα µέχρι την συµπλή-
ρωση των δεκαοκτώ (18) µηνών.
Στην περίπτωση εφάπαξ σύναψης συµβάσεων µίσθω-

σης χωρίς διαγωνισµό, προς διασφάλιση των οικονοµι-
κών συµφερόντων του Ελληνικού Δηµοσίου, το Ταµείο
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ορίζει πι-
στοποιηµένο εκτιµητή του άρθρου 1 παρ. γ΄ του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107), ο οποίος προσδιορίζει ένα δίκαιο
εύρος µισθώµατος και το παραδίδει εµπιστευτικά στο Δι-
οικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων.
γ. Μετά τη λήξη της παραχώρησης της περίπτωσης α΄

ή της όποιας σύµβασης της περίπτωσης β΄ της παρού-
σας παραγράφου, το ακίνητο ή το αναψυκτήριο ελευθε-
ρώνεται αµέσως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση ή ό-
χληση. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης απόδο-
σης ή σε περίπτωση αυθαίρετης κατοχής ή χρήσης, ο
Πρόεδρος του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλ-
λοτριώσεων εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.
Μπορεί επίσης να εκδίδει πρωτόκολλο καθορισµού απο-
ζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης, εφόσον η αποζηµίωση α-
ποκλίνει από το µέχρι τότε καταβαλλόµενο αντίτιµο. Τα
πρωτόκολλα εκτελούνται αναγκαστικά πέντε (5) ηµέρες
µετά την επίδοσή τους. Κατά του πρωτοκόλλου επιτρέ-

πεται ανακοπή, η οποία ασκείται µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την επίδοσή του. Η προθεσµία ανακοπής και
η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του
πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής δύ-
ναται να επιδίδεται και εκτελείται και από δικαστικό επι-
µελητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2318/1995 (Α΄
126).
δ. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κάθε είδους κατα-

στηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος για την εξυπη-
ρέτηση των επισκεπτών των οργανωµένων αρχαιολογι-
κών χώρων και ιστορικών τόπων, των µουσείων και των
µνηµείων χορηγείται αποκλειστικά από τον αρµόδιο για
το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού και ανακαλείται σε
περίπτωση παράβασης των γενικών και ειδικών όρων
λειτουργίας που καθορίζονται σύµφωνα µε την περίπτω-
ση β΄.»

Άρθρο 23

Η αληθής έννοια του άρθρου 45 παρ. 9 περίπτωση β΄
του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) είναι ότι καταργείται µόνο η πε-
ρίπτωση α΄ του άρθρου 8 του ν. 736/1977 (Α΄ 316) και
παραµένουν σε ισχύ οι περιπτώσεις ββ΄, γγ΄ και δδ΄ του
ίδιου άρθρου. 

Άρθρο 24
Τροποποιήσεις του άρθρου 90 του ν. 4504/2017

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 90 του
ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν το προσωπικό των Λιµενικών και Δηµοτικών Λιµε-
νικών Ταµείων δεν επαρκεί για τη βεβαίωση και είσπραξη
των ανωτέρω ανταποδοτικών δικαιωµάτων και τελών, η
βεβαίωση και είσπραξή τους διενεργείται είτε µε προσω-
πικό που προσλαµβάνεται προς το σκοπό αυτόν, µε σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σύµ-
φωνα µε το ν. 2190/1994 (Α΄ 28) είτε από τρίτα νοµικά ή
φυσικά πρόσωπα, δυνάµει σύµβασης που συνάπτεται
σύµφωνα µε το ν. 4412/2016 (Α΄ 147).»

2. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 90 του ν. 4504/2017 ως εξής:

«Αν το προσωπικό των δήµων που τυγχάνουν φορείς
διαχείρισης και εκµετάλλευσης Τουριστικών Λιµένων
δεν επαρκεί για τη βεβαίωση και είσπραξη των ανωτέρω
ανταποδοτικών δικαιωµάτων και τελών, η βεβαίωση και
είσπραξή τους διενεργείται είτε µε προσωπικό που προ-
σλαµβάνεται προς το σκοπό αυτόν, µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε το
ν. 2190/1994 είτε από τρίτα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα,
δυνάµει σύµβασης που συνάπτεται σύµφωνα µε το
ν. 4412/2016.»
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Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. 

Αθήνα,                                                                2018
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