
      AΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΕΩΝ & ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΕΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΗ 246/28.11.2013 

 

 

Η Διυπουργικι Επιτροπι Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων, αποτελοφμενθ από 

τουσ Τπουργοφσ Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν 

και Δικτφων, Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ, κατά τθ ςυνεδρίαςι τθσ τθν 28 Νοεμβρίου 2013 με κζμα τθ 

μεταφορά δικαιωμάτων που απορρζουν από τισ πζντε υφιςτάμενεσ ςυμβάςεισ 

παραχϊρθςθσ μεγάλων αυτοκινθτοδρόμων ςτο ΣΑΙΠΕΔ 

 

Αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 

1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 3 του  ν. 3049/2002 (Αϋ 212). 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 48 του ν. 3871/2010 (Αϋ 141). 

3. Σισ διατάξεισ του ν. 3986/2011 ( Αϋ 112), και ειδικότερα των άρκρων 2 και 9. 

4. Σο «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιιςεων 2012-2015» που περιλαμβάνεται ωσ Πίνακασ ΙΙ, 

του Κεφαλαίου Β’ του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2011-

2015 που εγκρίκθκε με το άρκρο μόνο του ν. 3985/2011  (Α’ 151). 

5. Σο «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιιςεων» που περιλαμβάνεται ωσ Παράρτθμα VΙ ςτο 

Μνθμόνιο Οικονομικισ και Χρθματοπιςτωτικισ Πολιτικισ του Μνθμονίου υνεννόθςθσ 

μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Σράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ που εγκρίκθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 1  του ν. 4046/2012  (Αϋ 28).  

6. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου ζκτου του ν. 4079/2012 (Αϋ 180), με το 

οποίο καταργικθκε θ Ειδικι Γραμματεία Δθμοςίων Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν και 

μεταφζρκθκαν οι αρμοδιότθτζσ τθσ ςτθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επιχειριςεων και 

Οργανιςμϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Πολιτικισ του Τπουργείου 

Οικονομικϊν. 

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 12 του π.δ. 178/2000 (Αϋ165), όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 31 του ν. 4141/2013 (Α’ 81).  

8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 29Α του ν. 1558/1985, όπωσ το άρκρο αυτό προςτζκθκε με το 

άρκρο 27 του ν. 2081/1992 (Αϋ 154), τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 2α  του άρκρου  

1 του ν. 2469/1997 (Αϋ 38) και κωδικοποιικθκε με το άρκρο 90 του π.δ. 63/2005  (Αϋ 98) 

και το γεγονόσ ότι δεν προκαλείται δαπάνθ εισ βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 

9. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 του  π.δ. 85/2012 (Αϋ 141). 

10. Σισ διατάξεισ του π.δ. 86/2012 (Αϋ 141). 

11. Σισ διατάξεισ του π.δ. 90/2012 (Α’ 144). 

12. Σισ διατάξεισ του π.δ. 118/2013 (Αϋ152). 

13. Σισ διατάξεισ του π.δ. 119/2013 (Αϋ 153). 

14. Σθν υπ’ αρικ. Τ301/25.06.2013 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ (Βϋ 1594) περί 

κακοριςμοφ ςειράσ τάξθσ των Τπουργείων. 

15. Σισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 6 του ν. 3861/2010 (Α’112). 
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16. Σθν υπϋ αρικ. 174/12.5.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΘΗ-2Γ) απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ 

Αναδιαρκρϊςεων & Αποκρατικοποιιςεων. 

17. Σθν υπ’ αρίκ. 195/27.10.2011 (Βϋ2501) απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ 

Αναδιαρκρϊςεων & Αποκρατικοποιιςεων με τθν οποία αποφαςίςκθκε θ μεταφορά 

ςτο ΣΑΙΠΕΔ οικονομικισ φφςεωσ δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

18. Σθν Τ159/13.8.2012 (Βϋ2332) απόφαςθ με τθν οποία ανατζκθκαν κακικοντα 

ςυμβοφλου του Πρωκυπουργοφ επί κεμάτων που άπτονται του ςυντονιςμοφ τθσ 

διαπραγμάτευςθσ για τα ζργα των μεγάλων αυτοκινθτοδρόμων ςτον Ευκφμιο Βιδάλθ 

του Ορζςτθ. 

19. Σο γεγονόσ, ότι υφίςταται ανάγκθ αποκατάςταςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ ιςορροπίασ 

των ωσ άνω ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ μεγάλων αυτοκινθτοδρόμων, ϊςτε να 

εξαςφαλιςκεί θ αναγκαία χρθματοδότθςι τουσ προσ τον ςκοπό τθσ ολοκλιρωςθσ και 

τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ και εν γζνει τθσ βιωςιμότθτασ των ζργων, κακϊσ και, ότι 

για το ςκοπό αυτό ιδθ από το 2011 βρίςκονται ςε εξζλιξθ εντατικζσ διαπραγματεφςεισ 

μεταξφ των μερϊν και επίκειται θ υπογραφι ςυμβάςεων τροποποίθςθσ των ωσ άνω 

ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των παραχωρθςιοφχων 

εταιριϊν και των μετόχων τουσ, οι οποίεσ ςυμβάςεισ κα κατατεκοφν ςτθ Βουλι προσ 

κφρωςθ (θ «διαδικαςία επανεκκίνθςθσ των ζργων»). 

20. Σο γεγονόσ, ότι θ γραμματικι διατφπωςθ τθσ παραγράφου 1 Β. περ. γϋ τθσ υπ’ αρικ. 

195/27.10.2011 (Β’ 2501/2011) απόφαςθσ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ 

Αναδιαρκρϊςεων & Αποκρατικοποιιςεων δεν  προςδιορίηει με ακρίβεια  το προσ 

μεταβίβαςθ και αξιοποίθςθ από το ΣΑΙΠΕΔ περιουςιακό ςτοιχείο του Δθμοςίου, ιτοι το 

δικαίωμα είςπραξθσ των εςόδων από τθν εκμετάλλευςθ των ζργων παραχϊρθςθσ, ςτο 

πλαίςιο και τθσ βοφλθςθσ του νομοκζτθ, θ οποία αποτυπϊνεται και ςτο περιεχόμενο 

τθσ αιτιολογικισ ζκκεςθσ του ν. 3985/2011, ςτθν οποία ωσ το προσ αξιοποίθςθ 

περιουςιακό ςτοιχείο αναφζρεται το δικαίωμα του Δθμοςίου που ςυνδζεται με τισ 

«μελλοντικζσ ειςπράξεισ διοδίων» και, ωσ εκ τοφτου, παρίςταται ανάγκθ διευκρινίςεωσ 

του αλθκοφσ περιεχομζνου τθσ υπ’ αρικ. 195/27.10.2011 (Β’ 2501/2011) απόφαςθσ τθσ 

Διυπουργικισ Επιτροπισ Αναδιαρκρϊςεων & Αποκρατικοποιιςεων και αποςαφινιςισ 

τθσ κατά το ςκζλοσ αυτό. 

21. Σο γεγονόσ, ότι θ αξιοποίθςθ από το ΣΑΙΠΕΔ των τυχόν μελλοντικϊν εςόδων που κα 

δικαιοφται το Δθμόςιο επί τθ βάςει των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ, όπωσ αυτζσ κα 

τροποποιθκοφν, είναι δυνατι μόνο μζςω τθσ ςυνζχιςθσ των ςυμβάςεων αυτϊν δια τθσ 

αποκατάςταςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ ιςορροπίασ τουσ. 

22. Σα υπϋαρικ 246/28.11.2013 Πρακτικά τθσ ΔΕΑΑ. 

23. Σθν προφορικι ειςιγθςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν  

 

Α π ο φ α ς ί η ε ι 

Σα υφιςτάμενα και μελλοντικά οικονομικισ φφςεωσ δικαιϊματα του Δθμοςίου τθσ περ. γϋ 

τθσ παρ. 1 Β’ τθσ υπϋ αρικ. 195/27.10.2011 Απόφαςθσ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ 

Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων, τα οποία μεταβιβάςκθκαν και περιιλκαν ςτο 

ΣΑΙΠΕΔ και τα οποία απορρζουν από τισ ακόλουκεσ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ, ιτοι από :  

α) τθν από 31.1.2007 ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ μεταξφ του Δθμοςίου και τθσ 

παραχωρθςιοφχου εταιρίασ ΜΩΡΕΑ Α.Ε. που κυρϊκθκε με το ν. 3559/2007 (Α’ 102),  

β) τθν από 19.12.2006 ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ 

παραχωρθςιοφχου εταιρίασ ΝΕΑ ΟΔΟ Α.Ε., που κυρϊκθκε με το ν. 3555/2007 (Α’ 81),  
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γ) τθν από 24.7.2007 ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ μεταξφ του Δθμοςίου και τθσ 

παραχωρθςιοφχου εταιρίασ ΟΛΤΜΠΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. που κυρϊκθκε με το ν. 3621/2007 (Α’ 

279),  

δ) τθν από 28.6.2007 ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ μεταξφ του Δθμοςίου και τθσ 

παραχωρθςιοφχου εταιρίασ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε., που κυρϊκθκε με το ν. 

3605/2007 (Α’ 190) και  

ε) τθν από 31.5.2007 ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ μεταξφ του Δθμοςίου και τθσ 

παραχωρθςιοφχου εταιρίασ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΟΔΟ Α.Ε., που κυρϊκθκε με το ν.3597/2007 (Α’ 168) 

(εφεξισ από κοινοφ οι «υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ»),  

αφοροφν ςτα ζςοδα που δικαιοφται να ειςπράττει το Ελλθνικό Δθμόςιο από τθν 

εκμετάλλευςθ των ωσ άνω ζργων παραχϊρθςθσ, μετά τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του 

υποχρεϊςεων που απορρζουν από τισ ανωτζρω υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ, όπωσ αυτζσ 

δφνανται να τροποποιθκοφν,  προσ τον ςκοπό τθσ αποκατάςταςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ 

ιςορροπίασ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ επανεκκίνθςθσ, με ςυμφωνία μεταξφ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των παραχωρθςιοφχων εταιριϊν που κα κυρωκεί με νόμο. 

Η παροφςα ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ. 

 

Η παροφςα να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ. 

 

Ακινα,   28.11.2013 

Σα μζλθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων 

 

ΤΠΟΤΡΓΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ  

ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΤΡΝΑΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ 

 

ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ 

 

 

ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΣΗ 
 

ΤΠΟΤΡΓΟ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΚΣΤΩΝ 

 

 

 

ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΤΟΧΟΪΔΗ 
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