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Ζ Έλλνηα Σεο Δηδηθήο Ηδησηηθήο Παξαγσγηθήο Δπέλδπζεο 

 

Καζεγεηνύ Κσλζηαληίλνπ ΓΔ. Αζαλαζόπνπινπ 

 

Α. Δηζαγσγή 

Ζ μνζμεέηδζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ επέκδοζδξ, είηε αοηή είκαζ «δδιυζζα», είηε «ζδζςηζηή» 

(παναβςβζηή) είκαζ πμθθαπθχξ επζηαηηζηή ηαζ υπζ ιυκμκ δζυηζ μ Έθθδκ Κοκζηυξ 

Φζθυζμθμξ Ακηζζεέκδξ δζεηφπςζε ηδκ άπμρδ, υηζ «ανπή ζμθίαξ μκμιάηςκ επί-

ζηερζξ». 

Σμ πνάβια ηαείζηαηαζ επζηαηηζηυηενμ ηαζ εη ημο θυβμο, υηζ μφηε ζηδκ επζζηήιδ, 

μφηε ζηδκ κμιμεεζία μ υνμξ επέκδοζδ πνδζζιμπμζείηαζ πάκημηε ιε ημ αοηυ 

πενζεπυιεκμ ηαζ ημ αοηυ εφνμξ, ηυζμ ζηδκ Δθθάδα, υζμ ηαζ ζε άθθεξ Υχνεξ. 

ημ επζζηδιμκζηυ πεδίμ είβμκηαζ πμθθά άθθα εέιαηα πενί ηδκ έκκμζα ηδξ επέκδοζδξ, 

π.π. ημ πνυαθδια ημο πνμβναιιαηζζιμφ ηςκ επεκδφζεςκ, δ ιέεμδμξ ιέηνδζδξ ηδξ 

αλίαξ ηςκ επεκδφζεςκ, δ αλζμπμίδζδ ηςκ πνδιαηζηχκ νμχκ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ 

επεκδφζεςκ, δ εηθμβή ημο πνυκμο πναβιαημπμίδζδξ ηςκ επεκδφζεςκ η.θ., αθθά 

θυβμξ πενί ζαθμφξ ηαζ πθήνμοξ μνζμεέηδζδξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ εζδζηήξ (παναβςβζηήξ 

ζδζςηζηήξ) επέκδοζδξ δεκ βίκεηαζ. 

Βεααίςξ, κα οπμδδθχκεηαζ ιε ημκ υνμ επέκδοζδ δ δέζιεοζδ μζημκμιζηχκ πυνςκ, δ 

μπμία βίκεηαζ ιε ηδκ εθπίδα ηδξ απμημιζδήξ ςθεθεζχκ, ςθεθεζχκ μζ μπμίεξ 

ακαιέκεηαζ κα πνμηφρμοκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ιίαξ ζπεηζηχξ ιεβάθδξ ιεθθμκηζηήξ 

πενζυδμο, ή αηυιδ κα θέβεηαζ, υηζ «επέκδοζζκ
1
 ζοκζζηά ημ δζά ηδξ δζαεέζεςξ 

αβμναζηζηήξ δοκάιεςξ απμηηχιεκςκ οθζηυκ ή άοθςκ αβαευκ, εη ημο μπμίμο 

ακαιέκεηαζ δ πναβιαημπμίδζεξ εζυδςκ» είκαζ ιία υπζ άζπδιδ ζδέα, αθθά ημ 

πνυαθδια ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ, ημοθάπζζημκ ιενζηχξ. 

ε κμιμεεηζηυ, ελ άθθμο, επίπεδμ, εκχ εη πνχηδξ υρεςξ είκαζ εοπενήξ μ ζζπονζζιυξ, 

υηζ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, μ υνμξ εζδζηή (παναβςβζηή ζδζςηζηή) επέκδοζδ 

πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηαζνμφξ ιε ημ αοηυ πενίπμο πενζεπυιεκμ ηαζ εφνμξ, εκ ημφημζξ 

πνμζεηηζηή ένεοκα ζηα ηείιεκα ηςκ ηαηά ηαζνμφξ κμιμεεηδιάηςκ, ζηα μπμία βίκεηαζ 

θυβμξ βζα επεκδφζεζξ, εα απεηάθοπηε, υηζ δ έκκμζα πμζηίθθεζ ηαζ δζαθένεζ απυ 

κμιμεεηήιαημξ ζε κμιμεέηδια, απυ Υχναξ ζε Υχνα η.θ. 

Καηυπζκ ημφηςκ μ Μεθεηδηήξ δεκ έπεζ πανά κα πνμζθφβεζ ζηα κμιμεεηζηά ηείιεκα 

βζα ιία πνχηδ, εάκ υπζ ηαζ μνζζηζηή, πνμζέββζζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ εζδζηήξ 

                                                           
1
 Bθ. Γ.KAΦOYH: Aκάθοζζξ Iζμθμβζζιχκ, Aεήκαζ 1979,  ζ. 5. 
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(παναβςβζηήξ ζδζςηζηήξ) επέκδοζδξ, υπςξ ημοθάπζζημκ πανμοζζάζεδηε ηαζ ίζποζε 

ηαηά ηαζνμφξ ηυζμκ ζηδκ Δθθάδα. 

 

Β. Ζ εηδηθή ηδησηηθή παξαγσγηθή επέλδπζε  

Ο Έθθδκ κμιμεέηδξ ηαηέθοβε ηαηά ηαζνμφξ ηαζ ζηδκ έκκμζα ηδξ εζδζηήξ επέκδοζδξ 

βζα κα πνμηαθέζεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ζδζςηχκ επεκδοηχκ βζα ιία ζεζνά 

επζπεζνδιαηζηχκ πνςημαμοθζχκ, βζα ηζξ μπμίεξ δ εκίζποζδ ημο ζδζχηδ επεκδοηή ήηακ 

ιεβαθφηενδ απυ υ,ηζ ζηζξ ζοκήεεζξ πενζπηχζεζξ επεκδφζεςκ, πμο πνμαθέπμκηακ απυ 

ηα ίδζα κμιμεεηήιαηα: Οζ ζπεηζηέξ νοειίζεζξ έπμοκ ςξ ελήξ:  

Ν. 1116/1981 (άνεν.7): επζπμνήβδζδ εζδζηχκ επεκδφζεςκ: ...δίκεηαζ επζπμνήβδζδ βζα 

δαπάκεξ επεκδφζεςκ, μζ μπμίεξ πναβιαημπμζμφκηαζ ζε μπμζαδήπμηε πενζμπή ηδξ 

Υχναξ ηαζ μζ μπμίεξ απμζημπμφκ: 

α. ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ιε ημκ πενζμνζζιυ ηδξ νφπακζδξ ημο εδάθμοξ, 

ημο οπεδάθμοξ, ηςκ οδάηςκ ηαζ ηδξ αηιυζθαζναξ. 

α. ηδκ ζδιακηζηή ελμζημκυιδζδ δθεηηνζηήξ ή άθθδξ ιμνθήξ εκένβεζαξ, δ μπμία 

πανάβεηαζ ιε ζοιααηζηά ιέζα (ζηενεά, οβνά ηαζ αένζα ηαφζζια), ζηδκ 

οπμηαηάζηαζδ ημο πεηνεθαίμο ή ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιε ζηενεά ηαφζζια ή 

απμννίιιαηα ή ιε ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ ή ιε ακάηηδζδ απμννζπηυιεκδξ εεν-

ιυηδηαξ ή ιε βεςεενιία. 

β. ηδκ ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ ιε ηδκ ίδνοζδ κέςκ ή επέηηαζδ οθζζηαιέκςκ 

ενβαζηδνίςκ εθανιμζιέκδξ αζμιδπακζηήξ ή ιεηαθθεοηζηήξ ένεοκαξ, ςξ ηαζ ιε ηδκ 

δδιζμονβία εβηαηαζηάζεςκ πνυηοπδξ δμηζιαζηζηήξ παναβςβήξ. 

Δλ άθθμο, ζηζξ λεκμδμπεζαηέξ επζπεζνήζεζξ δίκεηαζ επζπμνήβδζδ βζα δαπάκεξ 

επεκδφζεςκ, μζ μπμίεξ πναβιαημπμζμφκηαζ ιε ζημπυ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ζοζηδιάηςκ 

ζοιααηζηχκ ιέζςκ εκένβεζαξ βζα εένιακζδ ή ηθζιαηζζιυ πχνςκ ηαζ εένιακζδ κενμφ 

ιε ζοζηήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκ ηδκ δθζαηή, αζμθζηή ή βεςεενιζηή εκένβεζα 

(πανάβν. 2). 

Ν. 1262/1982 (άνεν. 9), Ν. 1360/1983 (άνεν. 16): εζδζηέξ επεκδφζεζξ: 

ηζξ πενζμπέξ Β‘, Γ‘ ηαζ Γ‘ πανέπεηαζ επί πθέμκ επζπμνήβδζδ ιέπνζ 15 πμζμζηζαίςκ 

ιμκάδςκ βζα ηζξ αηυθμοεεξ επεκδφζεζξ: 

α. Πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ, πενζμνζζιμφ ηδξ νφπακζδξ, ημο εδάθμοξ, ημο 

οπεδάθμοξ, ηςκ οδάηςκ ηαζ ηδξ αηιυζθαζναξ. Πενζθαιαάκμκηαζ εδχ ηαζ μζ δαπάκεξ 

ιεηαθμνάξ βζα ιεηεβηαηάζηαζδ επζπεζνήζεςκ ορδθήξ υπθδζδξ, απυ ηαημζηδιέκεξ 

πενζμπέξ ζε αζμιδπακζηέξ ή αζμηεπκζηέξ γχκεξ. 

α. Τπμηαηάζηαζδξ ημο πεηνεθαίμο ή ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιε αένζμ, 

επελενβαζιέκα απμννίιιαηα, ήπζεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ, ακάηηδζδ απμννζπηυιεκδξ 
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εενιυηδηαξ. Γζα επεκδφζεζξ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ, πνυζεεηδ πνμτπυεεζδ είκαζ μ 

πενζμνζζιυξ ηδξ νφπακζδξ ημο πενζαάθθμκημξ, υπςξ εα δζαπζζηχκεηαζ ζφιθςκα ιε 

ηδκ δζαδζηαζία, πμο μνίγεηαζ ιε απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ. 

β. Ίδνοζδξ ή επέηηαζδξ ενβαζηδνίςκ εθανιμζιέκδξ αζμιδπακζηήξ ή εκενβεζαηήξ ή 

ιεηαθθεοηζηήξ ένεοκαξ. 

δ. Παναβςβήξ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ελαζνεηζηά πνμδβιέκδξ ηεπκμθμβίαξ. 

ε. Δπζπεζνήζεςκ ηδξ Σμπζηήξ Αοημδζμζηήζεςξ ηαζ οκεηαζνζζιχκ. 

ζη. Γζα επεκδφζεζξ Δζδζηχκ Ηδνοιάηςκ ηαζ Δνβαζηδνίςκ Σαπφννοειδξ 

Ακαπνμζανιμβήξ, βζα ηδκ απαζπυθδζδ ιεζμκεηημφκηςκ αηυιςκ, υπςξ αοηά 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 963/1979, ηαεχξ ηαζ επεκδφζεζξ επζπεζνήζεςκ, 

ηςκ μπμίςκ δ πθεζμρδθία ηςκ ζοιθενυκηςκ ακήηεζ ζε ιεζμκεηημφκηα άημια ή 

αοηχκ, πμο απαζπμθμφκ ηαηά πθεζμρδθία άημια αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ. Ζ οπαβςβή 

ζηδκ ηαηδβμνία αοηή ηςκ επζπεζνήζεςκ βίκεηαζ ιεηά απυ βκςιάηεοζδ ημο 

Ονβακζζιμφ Απαζπυθδζδξ Δνβαηζημφ Γοκαιζημφ πνμξ ημ Τπμονβείμ Δεκζηήξ 

Οζημκμιίαξ ή ημκ ΔΟΜΜΔΥ, ηαηά πενίπηςζδ. 

ηδκ πενζμπή Α‘ πανέπεηαζ επζπμνήβδζδ ιέπνζ 30 πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ ζημ ζοκμθζηυ 

φρμξ ηδξ επέκδοζδξ βζα επεκδφζεζξ ηςκ πενζπηχζεςκ α, α, β, δ ηαζ ζη πμο 

ακαθένεδηακ παναπάκς. 

ηζξ επζπεζνήζεζξ ηςκ Ονβακζζιχκ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ οκεηαζνζζιχκ, πμο 

βίκμκηαζ ζηδκ πενζμπή Α‘ ιε ακηζηείιεκμ δναζηδνζυηδηαξ απυ ηα ακαθενεέκηα 

παναπάκς, πανέπεηαζ επί πθέμκ επζπμνήβδζδ ιέπνζ 15 ιμκάδεξ. 

ε επζπεζνήζεζξ ηςκ Ονβακζζιχκ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, πμο ηάκμοκ επεκδφζεζξ βζα 

δδιμηζηέξ αβμνέξ, πχνμοξ ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζηζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ θμζπχκ 

οπδνεζζχκ η.θ., πανέπεηαζ επζπμνήβδζδ ιέπνζ 35 πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ η.θ.π. 

  Ν. 1892/1990: εζδζηέξ επεκδφζεζξ: 

1. Πανέπεηαζ επζπμνήβδζδ 40 πμζμζηζαίςκ ιμκάδςκ επί ημο ζοκμθζημφ φρμοξ ηδξ 

παναβςβζηήξ επέκδοζδξ ζηζξ πενζμπέξ Β ηαζ Γ ηαζ 45 ηαζ 55 πμζμζηζαίςκ ιμκάδςκ 

ζηδκ πενζμπή Γ ηαζ ζηδ Θνάηδ ακηίζημζπα βζα ηζξ αηυθμοεεξ επεκδφζεζξ: 

α. Πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ, πενζμνζζιμφ ηδξ νφπακζδξ ημο εδάθμοξ, 

οπεδάθμοξ, οδάηςκ ηαζ ηδξ αηιυζθαζναξ, απμηαηάζηαζδξ ημο θοζζημφ 

πενζαάθθμκημξ ηαζ ακαηφηθδζδξ φδαημξ. 

α. Δκενβεζαημφ παναηηήνα πμο αθμνμφκ: Α. Αλζμπμίδζδ ακακεχζζιςκ πδβχκ 

εκένβεζαξ. Β. Τπμηαηάζηαζδ οβνχκ ηαοζίιςκ ή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιε αένζα 

ηαφζζια, επελενβαζιέκα απμννίιιαηα, ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ, ακάηηδζδ 

απμννζπηυιεκδξ εενιυηδηαξ. Γ. Δλμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δ 

επέκδοζδ δεκ αθμνά ημκ παναβςβζηυ ελμπθζζιυ, αθθά ημκ ελμπθζζιυ ηαζ ηζξ 
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εβηαηαζηάζεζξ ηίκδζδξ - θεζημονβίαξ ηδξ ιμκάδαξ ηαζ απ' αοηήκ πνμηφπηεζ ιείςζδ 

ημοθάπζζημκ 10% ηδξ ηαηακαθζζηυιεκδξ εκένβεζαξ. 

Γζα ηζξ επεκδφζεζξ ηδξ πενίπηςζδξ αοηήξ θαιαάκεηαζ οπ' υρεζ μ πενζμνζζιυξ ηδξ 

νφπακζδξ ημο πενζαάθθμκημξ. 

Γζα ηδκ έκηαλδ ηςκ επεκδφζεςκ ηδξ πενίπηςζδξ αοηήξ ζηζξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ 

κυιμο βκςιμδμηεί ημ Τπμονβείμ Βζμιδπακίαξ Δκένβεζαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ, εκηυξ 20 

ενβαζίιςκ διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία οπμαμθήξ απυ ημ Τπμονβείμ Δεκζηήξ Οζημ-

κμιίαξ ημο ζπεηζημφ ενςηήιαημξ. 

β. Ίδνοζδξ ή επέηηαζδξ ενβαζηδνίςκ εθανιμζιέκδξ αζμιδπακζηήξ ή εκενβεζαηήξ ή 

ιεηαθθεοηζηήξ ένεοκαξ, πμο πναβιαημπμζμφκηαζ απυ ηζξ παναβςβζηέξ ιμκάδεξ ημο 

άνενμο 2 πανάβναθμξ 1. 

δ. Δπζπεζνήζεςκ παναβςβήξ πνμσυκηςκ ηαζ πανμπήξ οπδνεζζχκ ελαζνεηζηά 

πνμδβιέκδξ ηεπκμθμβίαξ. Γζα ημκ παναηηδνζζιυ ςξ ελαζνεηζηά πνμδβιέκδξ 

ηεπκμθμβίαξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ πενίπηςζδξ αοηήξ, 

βκςιμδμηεί ζπεηζηά ημ Τπμονβείμ Βζμιδπακίαξ Δκένβεζαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ ιέζα ζε 

δφμ ιήκεξ απυ ηδκ διενμιδκία ηαηάεεζδξ ημο θαηέθμο ηδξ επέκδοζδξ ζηδκ ανιυδζα 

οπδνεζία ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Ένεοκαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ. 

Δίκαζ δοκαηή δ ηαηάεεζδ θαηέθμο επέκδοζδξ ηδξ πενίπηςζδξ αοηήξ ζηδκ Γεκζηή 

Γναιιαηεία Ένεοκαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ απεοεείαξ απυ ημκ επεκδοηή ηαζ πνζκ ηδκ 

οπμαμθή ηδξ αίηδζδξ οπαβςβήξ ηδξ επέκδοζδξ ζηζξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ κυιμο, 

οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μ θάηεθμξ ζοκμδεφεηαζ απυ αεααίςζδ ηδξ ηαηά πενίπηςζδ 

ανιυδζαξ οπδνεζίαξ ημο κυιμο αοημφ ζπεηζηά ιε ηδκ πθδνυηδηα ηςκ ζημζπείςκ ημο. 

ε. Γζα επεκδφζεζξ εζδζηχκ ζδνοιάηςκ ηαζ ενβαζηδνίςκ ηαπφννοειδξ ακαπνμζανιμβήξ 

βζα ηδκ απαζπυθδζδ αηυιςκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ, υπςξ αοηά ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ 

δζαηάλεζξ ημο Ν. 1648/1986, ηαεχξ ηαζ βζα επεκδφζεζξ επζπεζνήζεςκ ηςκ μπμίςκ δ 

πθεζμρδθία ηςκ ζοιθενυκηςκ ακήηεζ ζε άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ ή αοηχκ πμο 

απαζπμθμφκ ηαηά πθεζμκυηδηα άημια αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ. 

Ζ οπαβςβή ζηδκ ηαηδβμνία αοηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ βίκεηαζ ιεηά απυ βκςιάηεοζδ 

ημο Ονβακζζιμφ Απαζπυθδζδξ Δνβαηζημφ Γοκαιζημφ πνμξ ημ Τπμονβείμ Δεκζηήξ 

Οζημκμιίαξ, ημκ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. ή ηδκ Α.Σ.Δ., ηαηά πενίπηςζδ. 

2. ηδκ πενζμπή Α πανέπεηαζ επζπμνήβδζδ 40 πμζμζηζαίςκ ιμκάδςκ επί ημο 

ζοκμθζημφ φρμοξ ηδξ παναβςβζηήξ επέκδοζδξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκ 

επεκδφζεζξ ηςκ πενζπηχζεςκ α, α, β, δ, ε ηαζ ζη ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο. 

Ξεκμδμπεζαηέξ επζπεζνήζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκ ζηδκ πενζμπή Α επεκδφζεζξ βζα 

εηζοβπνμκζζιυ ηςκ εβηαηαζηάζεχκ ημοξ οπάβμκηαζ ζημοξ υνμοξ επζπμνήβδζδξ ηαζ 

επζδυηδζδξ επζημηίμο πμο ζζπφμοκ βζα ηδκ πενζμπή Β. 
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Δπζπεζνήζεζξ, πμο πναβιαημπμζμφκ ζηδκ πενζμπή Α επεκδφζεζξ επζζηεοήξ, 

απμηαηάζηαζδξ ηαζ ιεηαηνμπήξ δζαηδνδηέςκ ή παναδμζζαηχκ μζηζχκ ή ηηδνίςκ ζε 

λεκχκεξ ή λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ, ζφιθςκα ιε ηδκ πενίπηςζδ (ζ) ηδξ παναβνάθμο 1 

ημο άνενμο 1 ηαζ ηδκ πενίπηςζδ (ζε) ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 2, ημο Ν. 

1892/1990 οπάβμκηαζ ζημοξ υνμοξ επζπμνήβδζδξ ηαζ επζδυηδζδξ επζημηίμο πμο 

ζζπφμοκ βζα ηδκ πενζμπή Γ. 

Δζδζηά ζηζξ επζπεζνήζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκ επεκδφζεζξ ημο πνμδβμφιεκμο εδαθίμο 

ζηζξ θμζπέξ πενζμπέξ, πανέπμκηαζ 5 επζπθέμκ ιμκάδεξ επζπμνήβδζδξ οπυ ηδκ 

πνμτπυεεζδ υηζ ηα παναδμζζαηά αοηά ηηήνζα ή μζηίεξ ανίζημκηαζ ιέζα ζε αλζυθμ-

βμοξ παναδμζζαημφξ μζηζζιμφξ, υπςξ αοημί εα ηαεμνζζεμφκ ιε άπαλ εηδζδυιεκδ 

ημζκή απυθαζδ ηςκ Τπμονβχκ Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ, Πενζαάθθμκημξ, Υςνμηαλίαξ ηαζ 

Γδιυζζςκ Ένβςκ ηαζ Σμονζζιμφ. 

3. Δπεκδφζεζξ ηςκ πενζπηχζεςκ α΄ ε΄ ζη΄ ηαζ ζε΄ ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 2, ημο 

Ν. 1892/1990 ζε υπμζα πενζμπή ηαζ ακ πναβιαημπμζμφκηαζ ηαζ ιε ηδκ επζθφθαλδ ηδξ 

παναβνάθμο 5 ημο άνενμο 3, οπάβμκηαζ ζημοξ υνμοξ επζπμνήβδζδξ ηαζ επζδυηδζδξ 

επζημηίμο πμο ζζπφμοκ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ ηδξ πενζμπήξ Γ, εηηυξ ακ 

πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδκ Θνάηδ, μπυηε ζζπφεζ ημ ηαεεζηχξ ηδξ πενζμπήξ αοηήξ. 

Δπεκδφζεζξ ηδξ πενίπηςζδξ (β) ηδξ αοηήξ παναβνάθμο, ζε υπμζα πενζμπή ηαζ ακ 

πναβιαημπμζμφκηαζ ηαζ ιε ηδκ επζθφθαλδ ηδξ παναβνάθμο 5 ημο άνενμο 3, 

οπάβμκηαζ ζημοξ υνμοξ ηδξ επζπμνήβδζδξ ηαζ επζδυηδζδξ επζημηίμο πμο ζζπφμοκ βζα 

ηζξ επζπεζνήζεζξ ηδξ πενζμπήξ Γ, εηηυξ απυ αοηέξ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πενζμπή Γ 

ηαεχξ ηαζ ηδ Θνάηδ, βζα ηζξ μπμίεξ ζζπφεζ ημ ηαεεζηχξ ηςκ πενζμπχκ αοηχκ. 

4.α. ηζξ επζπεζνήζεζξ, πμο ιεηεβηαείζηακηαζ απυ ηδκ πενζμπή Α 

(πενζθαιαακμιέκςκ ηδξ γχκδξ Λαονεςηζηήξ, ηδξ επανπίαξ Λαβηαδά ηαζ ημο 

ηιήιαημξ δοηζηχξ ημο πμηαιμφ Αλζμφ) ζηζξ πενζμπέξ Β, Γ ηαζ Γ ηαεχξ ηαζ ζηδ 

Θνάηδ ή ζηζξ εζδζηέξ γχκεξ πμο πνμαθέπμκηαζ ιέζα ζηζξ πενζμπέξ Β, Γ ηαζ Γ ηαζ ζηδ 

Θνάηδ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ παν. 3 ηαζ 4 ημο άνενμο 3 ημο κυιμο αοημφ, 

πανέπεηαζ πμζμζηυ επζπμνήβδζδξ ίζμ ιε ημ πμζμζηυ επζπμνήβδζδξ ηςκ πενζμπχκ 

αοηχκ, αολακυιεκμ ηαηά 10 πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ βζα ηδκ πενζμπή Β ηαζ ηαηά 15 

πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ βζα ηζξ θμζπέξ πενζμπέξ ηαζ ηδκ Θνάηδ. 

Οζ εκ θυβς εκζζπφζεζξ πανέπμκηαζ, επίζδξ, βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο ελμπθζζιμφ 

ηαζ ηδκ επέηηαζδ ηδξ ιμκάδαξ ιέπνζ πμζμζημφ 30% ηδξ δοκαιζηυηδηάξ ηδξ, ιε ηδκ 

πνμτπυεεζδ, υηζ πναβιαημπμζμφκηαζ ηαοηυπνμκα ιε ηδκ ιεηεβηαηάζηαζδ. 

Με ημζκέξ απμθάζεζξ ηςκ Τπμονβχκ Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ Βζμιδπακίαξ, 

Δκένβεζαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ είκαζ δοκαηυκ κα ηαεμνίγμκηαζ γχκεξ ιέζα ζηδκ πενζμπή 

Β, βζξ ηζξ μπμίεξ δεκ εθανιυγεηαζ ημ ηίκδηνμ ηδξ ιεηεβηαηάζηαζδξ. 

4. α. ηζξ επζπεζνήζεζξ, πμο ιεηεβηαείζηακηαζ απυ ηδκ πενζμπή Α ζηδκ ΒΗΠΔ 

Δ.Σ.Β.Α. ημο Νμιμφ Θεζζαθμκίηδξ πανέπεηαζ ημ πμζμζηυ επζπμνήβδζδξ ηδξ 

πενζμπήξ Β. 
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4. β. ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο ιεηεβηαείζηακηαζ απυ ηζξ πενζμπέξ Β, Γ ηαζ Γ ζηζξ ΒΗΠΔ 

Δ.Σ.Β.Α. ηδξ ίδζαξ ή εοκμσηυηενδξ απυ άπμρδ ηζκήηνςκ πενζμπήξ, πανέπεηαζ ημ 

πμζμζηυ επζπμνήβδζδξ πμο ζζπφεζ βζα ηδ ΒΗΠΔ Δ.Σ.Β.Α., ζηδκ μπμία 

ιεηεβηαείζηακηαζ. 

5. Με ημζκέξ απμθάζεζξ ηςκ Τπμονβχκ Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ Βζμιδπακίαξ, 

Δκένβεζαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ είκαζ δοκαηυκ κα ηαεμνίγμκηαζ ηθάδμζ ημο ιεηαπμζδηζημφ 

ημιέα ορδθήξ πνμηεναζυηδηαξ. ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκ επεκδφζεζξ 

ζημοξ ηθάδμοξ αοημφξ ζηζξ πενζμπέξ Β, Γ, Γ ηαζ ζηδκ Θνάηδ πανέπεηαζ επί πθέμκ 

επζπμνήβδζδ πέκηε πμζμζηζαίςκ ιμκάδςκ. 

6. Δπζπεζνήζεζξ ηδξ πενίπηςζδξ (ζε) ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 2, ημο Ν. 

1892/1990 πμο πναβιαημπμζμφκ επεκδφζεζξ ζηζξ πενζμπέξ Α ηαζ Β, οπάβμκηαζ ζημοξ 

υνμοξ επζπμνήβδζδξ ηαζ επζδυηδζδξ επζημηίμο, αθμνμθυβδηςκ εηπηχζεςκ ηαζ 

αολδιέκςκ απμζαέζεςκ ημο πανυκημξ κυιμο, πμο ζζπφμοκ βζα ηδκ πενζμπή Γ. 

7. ηζξ επεκδφζεζξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο εδαθίμο (η) ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 

2, ημο Ν. 1892/1990 ακελάνηδηα απυ ηδκ πενζμπή πμο πναβιαημπμζμφκηαζ, πανέπεηαζ 

ιυκμ επζπμνήβδζδ, πμο ακένπεηαζ ζημ πμζυκ ηςκ 300.000 δναπ. βζα ηάεε κυιζιδ 

εέζδ ζηάειεοζδξ. Σμ πμζυ αοηυ ιπμνεί κα ακαπνμζανιυγεηαζ ιε ημζκέξ απμθάζεζξ 

ηςκ Τπμονβχκ Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ, Υςνμηαλίαξ ηαζ Γδιμζίςκ 

Ένβςκ. Με υιμζεξ απμθάζεζξ μνίγμκηαζ μζ θμζπμί υνμζ ηαζ πνμτπμεέζεζξ οπαβςβήξ 

ηςκ επεκδφζεςκ αοηχκ ζηζξ δζαηάλεζξ ημο κυιμο αοημφ. 

8. α. ηζξ επζπεζνήζεζξ ηδξ πενίπηςζδξ (ηα) ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 2 ημο Ν. 

1892/1990 ηαζ ζηζξ λεκμδμπεζαηέξ επζπεζνήζεζξ, πμο πναβιαημπμζμφκ επεκδφζεζξ ηςκ 

πενζπηχζεςκ (ζε), (ζζη) ηαζ (ζγ) ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 1 ζε μπμζαδήπμηε 

πενζμπή πθδκ ηδξ Α, πανέπεηαζ επζπμνήβδζδ 25 πμζμζηζαίςκ ιμκάδςκ. 

ηζξ επζπεζνήζεζξ, πμο πναβιαημπμζμφκ ηζξ εκ θυβς επεκδφζεζξ ζηδκ Θνάηδ, 

πανέπεηαζ ημ πμζμζηυ επζπμνήβδζδξ πμο πνμαθέπεηαζ βζ' αοηήκ ζηδκ (α) πενίπηςζδ 

ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 7. 

8. α. Οζ επζπεζνήζεζξ, πμο πναβιαημπμζμφκ ζηζξ πενζμπέξ Β ηαζ Γ επεκδφζεζξ: Α. 

Ίδνοζδξ ή επέηηαζδξ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ ΑΑ ηαζ Α ηάλδξ, ηαζ, Β. Ίδνοζδξ ή 

επέηηαζδξ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ πμο ελοπδνεημφκ εεναπεοηζηυ ή αεθδηζηυ ή 

πεζιενζκυ ημονζζιυ ηαζ ιε πνμδζαβναθέξ, πμο εα ηαεμνζζεμφκ ιε ημζκή απυθαζδ ηςκ 

Τπμονβχκ Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ Σμονζζιμφ, οπάβμκηαζ ζημοξ υνμοξ επζπμνήβδζδξ 

ηαζ επζδυηδζδξ επζημηίμο ηδξ πενζμπήξ Γ. 

ηζξ επεκδφζεζξ αοηέξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδκ πενζμπή Γ πανέπμκηαζ 5 επί 

πθέμκ πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ. 

9. ε πενίπηςζδ πναβιαημπμίδζδξ επέκδοζδξ απυ ακχκοιδ εηαζνεία ή Δ.Π.Δ. πμο 

πνμηφπηεζ απυ ζοβπχκεοζδ επζπεζνήζεςκ, πμο θεζημονβμφζακ ζημ ακηζηείιεκμ ημοξ 

ημοθάπζζημκ επί 5εηία, δζέεεηακ ημκ εθάπζζημ απαζημφιεκμ παναβςβζηυ ελμπθζζιυ 
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ηαζ δεκ ακήηακ ζημ ίδζμ θοζζηυ ή κμιζηυ πνυζςπμ, πανέπμκηαζ πέκηε (5) επί πθέμκ 

πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ επζπμνήβδζδξ. 

οιιεημπή ημο Γδιμζίμο ζηζξ επζπμνδβμφιεκεξ επεκδφζεζξ. Μεηααίααζδ ζπεηζηχκ 

δζηαζςιάηςκ: 

Σα δζηαζχιαηα ημο Γδιμζίμο απυ ηδκ ζοιιεημπή ζε επέκδοζδ, πμο έπεζ οπαπεεί ζηζξ 

δζαηάλεζξ ημο Ν. 1262/1982, ιεηααζαάγμκηαζ ιε ημζκέξ απμθάζεζξ ηςκ Τπμονβχκ 

Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ ζε Σνάπεγεξ επεκδφζεςκ. Με υιμζεξ 

απμθάζεζξ ηαεμνίγμκηαζ μζ ζπέζεζξ ημο Γδιμζίμο ιε ηζξ Σνάπεγεξ αοηέξ, μ ηνυπμξ 

ζοιιεημπήξ ηαζ βεκζηχξ υθα ηα εη ηδξ ζοιιεημπήξ εέιαηα, ιε ηδκ επζθφθαλδ ηδξ 

εθανιμβήξ ηςκ δζαηάλεςκ ημο Διπμνζημφ Νυιμο (άνενμ 10). 

Ν. 3299/2004 Κίκδηνα ζδζςηζηχκ επεκδφζεςκ βζα ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή 

ζφβηθζζδ: 

1. Δζδζηά ηαεεζηχηα εκίζποζδξ 

Με Πνμεδνζηά Γζαηάβιαηα, πμο εηδίδμκηαζ ιε πνυηαζδ ηςκ Τπμονβχκ Οζημκμιίαξ 

ηαζ Οζημκμιζηχκ ηαζ Ακάπηολδξ, ηαεχξ ηαζ ημο ηαηά πενίπηςζδ ζοκανιυδζμο 

Τπμονβμφ ηαζ ζηα πθαίζζα ζζυννμπδξ πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ, είκαζ δοκαηυκ κα 

εεζπίγμκηαζ εζδζηά ηαεεζηχηα εκίζποζδξ πενζθενεζχκ ηδξ επζηνάηεζαξ, ζδζαίηενα ηςκ 

κδζζςηζηχκ ηαζ μνεζκχκ πενζμπχκ ή ηιδιάηςκ ημοξ ή μνζζιέκςκ ηαηδβμνζχκ 

επζπεζνήζεςκ ή επεκδφζεςκ ημο άνενμο 3 αοημφ ημο κυιμο, ζδζάγμοζαξ ζδιαζίαξ  

βζα ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ. Γζα ηδκ έηδμζδ ηάεε Πνμεδνζημφ 

Γζαηάβιαημξ πνέπεζ κα έπεζ πνμδβδεεί δ εηπυκδζδ εζδζηήξ ιεθέηδξ ζημπζιυηδηαξ 

ιέζς ηδξ μπμίαξ κα ηεηιδνζχκμκηαζ ηα ακςηένς. 

Με ηα Πνμεδνζηά αοηά Γζαηάβιαηα ηαεμνίγεηαζ δ δζάνηεζα ημο ηάεε εζδζημφ 

ηαεεζηχημξ εκίζποζδξ, μζ Τπδνεζίεξ ή Φμνείξ ζημοξ μπμίμοξ οπμαάθθμκηαζ μζ 

αζηήζεζξ οπαβςβήξ ζε αοηυ, ηαεχξ ηαζ μζ πνμεεζιίεξ οπμαμθήξ ηςκ αζηήζεςκ αοηχκ, 

ημ πμζυ εκζζπφζεςκ πμο εβηνίκεηαζ ζοκμθζηά ζηα πθαίζζα ημο ζοβηεηνζιέκμο εζδζημφ 

ηαεεζηχημξ εκίζποζδξ ηαζ βζα υθδ ηδ δζάνηεζά ημο, ηαεχξ ηαζ δ ηαηακμιή ημο πμζμφ 

αοημφ ηαηά οπδνεζία ή θμνέα εθανιμβήξ ηαζ ηαηά πνμκζηή πενίμδμ οπμαμθήξ ηςκ 

αζηήζεςκ. Δπζπθέμκ ηαεμνίγμκηαζ ημ πμζμζηυ ηδξ ίδζαξ ζοιιεημπήξ, ηα είδδ ηαζ 

πμζμζηά εκζζπφζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθδ ακαβηαία θεπημιένεζα. 

Με ηα Πνμεδνζηά Γζαηάβιαηα αοηά είκαζ δοκαηυκ κα ηαεμνίγμκηαζ ηαζ εζδζηά 

πνυζεεηα ηνζηήνζα οπαβςβήξ. Δπζπθέμκ, ηαεμνίγμκηαζ δ ααειμθυβδζδ, θεζημονβία 

ηαζ μ ηνυπμξ εθανιμβήξ ηςκ ημζκχκ ηαζ ηςκ ηαηά πενίπηςζδ πνυζεεηςκ ηνζηδνίςκ 

ημο άνενμο 6, ηαεχξ ηαζ ηςκ ηοπυκ εζδζηχκ πνυζεεηςκ ηνζηδνίςκ πμο ηαεμνίγμκηαζ 

ιε αοηά. 

Σα ςξ άκς ηνζηήνζα οπαβςβήξ εθανιυγμκηαζ αοημηεθχξ βζα ηζξ επεκδφζεζξ πμο 

εκηάζζμκηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ εζδζηυ ηαεεζηχξ εκίζποζδξ πμο εεζπίγεηαζ ιε ηάεε 

Πνμεδνζηυ Γζάηαβια. 
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Πενίθδρδ ημο πενζεπμιέκμο ημο Πνμεδνζημφ Γζαηάβιαημξ δδιμζζεφεηαζ ζε δφμ 

διενήζζεξ πμθζηζηέξ ηαζ δφμ μζημκμιζηέξ εθδιενίδεξ ιε πακεθθήκζα ηοηθμθμνία. 

Δπίζδξ δ πενίθδρδ απμζηέθθεηαζ ζηδκ Τπδνεζία επίζδιςκ εηδυζεςκ ηδξ Δ.Δ. βζα 

δδιμζίεοζδ ζηδκ επίζδιδ εθδιενίδα ηςκ Δ.Κ.. 

οιπθδνςιαηζηά βζα ηζξ επεκδφζεζξ πμο εκηάζζμκηαζ ζηα εκ θυβς εζδζηά ηαεεζηχηα 

εκίζποζδξ, έπμοκ εθανιμβή μζ θμζπέξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ κυιμο. 

2. Δπζπεζνδιαηζηά ζπέδζα δζάζςζδξ ηαζ ακαδζάνενςζδξ 

Μεηαπμζδηζηέξ ή ιεηαθθεοηζηέξ επζπεζνήζεζξ ιυκμκ οθζζηάιεκςκ θμνέςκ πμο 

απαζπμθμφκ ημοθάπζζημκ 100 άημια ηαζ εονίζημκηαζ ζε ζδζαίηενα δοζιεκή 

ηαηάζηαζδ ιπμνμφκ κα οπμαάθθμοκ έκα μθμηθδνςιέκμ πμθοεηέξ (2-3 έηδ) 

επζπεζνδιαηζηυ ζπέδζμ δζάζςζδξ ηαζ ακαδζάνενςζδξ, πμο εα πενζθαιαάκεζ ημκ 

ηεπκμθμβζηυ, δζμζηδηζηυ, μνβακςηζηυ ηαζ επζπεζνδζζαηυ εηζοβπνμκζζιυ, ηδκ 

ελοβίακζδ ηαζ ακάπηολή ημοξ ηαζ εκδεπμιέκςξ ηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ ηαηάνηζζδξ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ. Με ημζκή απυθαζδ ηςκ Τπμονβχκ Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ, 

Ακάπηολδξ ηαζ Απαζπυθδζδξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαεμνίγμκηαζ μζ 

πνμτπμεέζεζξ ηαζ υνμζ πμο πνέπεζ κα ζοκηνέπμοκ ζηδκ επζπείνδζδ, χζηε αοηή, ηαηά 

ηδκ ηνίζδ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ ηαζ βκςιμδμηζηήξ επζηνμπήξ, κα εεςνείηαζ υηζ 

εονίζηεηαζ ζε ζδζαίηενα δοζιεκή ηαηάζηαζδ, πνμηεζιέκμο κα είκαζ δοκαηή δ ελέηαζδ 

ηαζ οπαβςβή ζηζξ εκζζπφζεζξ ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο ημο επζπεζνδιαηζημφ ζπεδίμο 

δζάζςζδξ. 

Με ηδκ ίδζα απυθαζδ ηαεμνίγμκηαζ ηα είδδ ηαζ ηα πμζμζηά ηςκ εκζζπφζεςκ, ηαεχξ 

ηαζ ηα πνυζεεηα είδδ εκζζπφζεςκ ηαζ δ έηηαζή ημοξ, πμο πανέπμκηαζ ζηα 

επζπεζνδιαηζηά ζπέδζα δζάζςζδξ ηαζ ακαδζάνενςζδξ, ηα πνυζεεηα απαζημφιεκα 

δζηαζμθμβδηζηά ηαζ ζημζπεία πμο ζοκμδεφμοκ ηδκ αίηδζδ οπαβςβήξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε 

άθθδ ακαβηαία θεπημιένεζα. 

Σα ηνζηήνζα οπαβςβήξ, ηα ζημζπεία αλζμθυβδζδξ, δ θεζημονβία ηαζ μ ηνυπμξ 

εθανιμβήξ ηςκ ηνζηδνίςκ αοηχκ βζα ηδκ οπαβςβή ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ ζπεδίςκ 

δζάζςζδξ ηαζ ακαδζάνενςζδξ ηαεμνίγμκηαζ ιε ηδκ ημζκή απυθαζδ ηδξ παναβνάθμο 2 

ημο άνενμο 6. 

οιπθδνςιαηζηά βζα ηα επζπεζνδιαηζηά ζπέδζα δζάζςζδξ ηαζ ακαδζάνενςζδξ ηδξ 

πανμφζαξ παναβνάθμο έπμοκ εθανιμβή μζ θμζπέξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ Νυιμο. 

3. Δπεκδφζεζξ ιε επζπηχζεζξ ζηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα. 

Με ημζκέξ απμθάζεζξ ηςκ Τπμονβχκ Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ ηαζ Ακάπηολδξ, 

ηαεχξ ηαζ ηςκ ηαηά πενίπηςζδ ζοκανιυδζςκ Τπμονβχκ, οπάβμκηαζ ζηζξ δζαηάλεζξ 

ημο πανυκημξ κυιμο επεκδφζεζξ, φρμοξ πεκήκηα εηαημιιονίςκ (50.000.000,00) 

εονχ, ιε ζδιακηζηή επίπηςζδ ζηδ δζεεκή ακηαβςκζζηζηυηδηα ηδξ πχναξ ηαζ ζηδκ 

απαζπυθδζδ ιε ηδ δδιζμονβία ημοθάπζζημκ εηαηυ είημζζ πέκηε εέζεςκ ιυκζιδξ 

απαζπυθδζδξ, εη ηςκ μπμίςκ έκαξ ανζειυξ δφκαηαζ κα δδιζμονβείηαζ ζε δμνοθμνζηέξ 

επζπεζνήζεζξ ζακ άιεζμ απμηέθεζια ηδξ πνμηεζκυιεκδξ επέκδοζδξ. Με ηζξ ίδζεξ 
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απμθάζεζξ μνίγμκηαζ βζα ηζξ επεκδφζεζξ ηδξ παναβνάθμο αοηήξ, μζ ακαβηαίεξ 

πανεηηθίζεζξ απυ ηζξ νοειίζεζξ ημο πανυκημξ πμο αθμνμφκ ζηδκ ίδζα ζοιιεημπή, ζηδ 

δζαδζηαζία πανμπήξ ηςκ επζπμνδβήζεςκ, ζηα πμζμζηά ηαζ ημ φρμξ ηδξ επζπμνήβδζδξ, 

ζημ φρμξ ημο δακείμο, ζηα πμζμζηά επζδυηδζδξ ηδξ πνδιαημδμηζηήξ ιίζεςζδξ ηαζ 

ηδξ επζδυηδζδξ ημο ηυζημοξ ηδξ δδιζμονβμφιεκδξ απαζπυθδζδξ, ζηζξ πνμτπμεέζεζξ 

ιεηααίααζδξ ηςκ ιεημπχκ ηδξ επζπείνδζδξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα ζοιιεημπήξ 

ζηδκ επέκδοζδ δδιμζίςκ επζπεζνήζεςκ. 

Με ηζξ ίδζεξ απμθάζεζξ ιπμνεί κα πανέπμκηαζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, πμο πναβιαημπμζμφκ 

επεκδφζεζξ ηδξ παναβνάθμο αοηήξ, μζ δζεοημθφκζεζξ ηαζ ηα πνμκυιζα πμο 

πνμέαθεπακ μζ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 3 , ημο άνενμο 4 ημο ηαηανβδεέκημξ 

Ν.4171/1961 (ΦΔΚ 93 Αη) «Πενί θήρεςξ βεκζηχκ ιέηνςκ βζα ηδκ οπμαμήεδζδ ηδξ 

πχναξ». 

Δπίζδξ ιε ηζξ ίδζεξ απμθάζεζξ ιπμνεί κα ηαεμνίγεηαζ δ ηαηαζηεοή ιε δδιυζζα 

δαπάκδ εζδζηχκ ένβςκ οπμδμιήξ πνμξ δζεοηυθοκζδ ηδξ βεκζηυηενδξ θεζημονβίαξ ηδξ 

ιμκάδαξ. 

Οζ ςξ άκς ημζκέξ οπμονβζηέξ απμθάζεζξ, ιε ηζξ μπμίεξ οπάβμκηαζ ζηζξ δζαηάλεζξ ημο 

πανυκημξ μζ επεκδφζεζξ ηδξ παναβνάθμο αοηήξ, ηεθμφκ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ 

πνμδβμφιεκδξ ηφνςζήξ ημοξ ιε κυιμ (άνενμ 9). 

 

Γ. Δπελδύζεηο ζηελ Διιάδα Διιήλσλ θαηνίθσλ άιισλ Υσξώλ 

Χξ εζδζηή ηαζ δζαηεηνζιιέκδ ηαηδβμνία (ζδζςηζηήξ παναβςβζηήξ) επέκδοζδξ πνέπεζ 

κα ακαθενεεί εδχ ηαζ δ επέκδοζδ (ζηδκ Δθθάδα) απυ Έθθδκεξ ενβαγυιεκμοξ ημο 

ελςηενζημφ: 

Ν. 1262/1982 (άνεν. 17): επεκδφζεζξ Δθθήκςκ ημο ελςηενζημφ, Ν. 1360/1983 (άνεν. 

20): 

Δπεκδφζεζξ απυ Έθθδκεξ ενβαγυιεκμοξ ημο ελςηενζημφ ή καοηζημφξ ηδξ ιεζμβεζαηήξ 

ηαζ πμκημπυνμο καοηζθίαξ... απμθαιαάκμοκ ηα εοενβεηήιαηα (ημο Ν. 1262/1982 ηαζ 

1360/1983) βζα ηζξ ζοκεηαζνζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ Σμπζηήξ 

Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ελεηάγμκηαζ ιε πνμηεναζυηδηα απυ ηζξ Γκςιμδμηζηέξ Δπζηνμπέξ, 

εθ' υζμκ ζοκηνέπμοκ μζ αηυθμοεεξ πνμτπμεέζεζξ: 

α. Ζ πθεζμρδθία ηςκ ζοιθενυκηςκ ηδξ επζπείνδζδξ, πμο ακαθαιαάκεζ ηδκ επέκδοζδ, 

ακήηεζ ζε Έθθδκεξ, μζ μπμίμζ εα έπμοκ ζοιπθδνχζεζ ηνία ημοθάπζζημκ πνυκζα 

απαζπυθδζδξ ηαζ ζοκεπμφξ εβηαηάζηαζδξ ζημ ελςηενζηυ ιέπνζ ηδκ οπμαμθή ηδξ 

αίηδζδξ βζα ηδκ οπαβςβή ημοξ ζηα εοενβεηήιαηα (ημο Ν. 1262/1982 ηαζ Ν. 

1360/1983) ηαζ ηςκ μπμίςκ δ ζδία ζοιιεημπή ζηδκ επζπείνδζδ πνμένπεηαζ 

απμδεδεζβιέκα απυ εζζαπεέκ ζοκάθθαβια, ιδ οπμπνεςηζηχξ εηπςνδηέμ ζηδκ 

Σνάπεγα ηδξ Δθθάδμξ. Γζα ημοξ Έθθδκεξ καοηζημφξ απαζηείηαζ κα έπμοκ ζοιπθδνχζεζ 

ηνζχκ εηχκ ζοκμθζηή οπδνεζία ζε πθμία. 
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α. θμζ μζ επεκδοηέξ εκενβμφκ απμηθεζζηζηχξ ηαζ ιυκμκ βζα θμβανζαζιυ ημοξ. 

β. Ο επακαπαηνζζιυξ ηαζ δ ιυκζιδ εβηαηάζηαζδ ηςκ επεκδοηχκ ζηδκ Δθθάδα, βίκεηαζ 

ημ ανβυηενμ ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ εκζζπουιεκςκ επεκδφζεχκ ημοξ. 

δ. Απαζηείηαζ εζδζηή αζηζμθμβδιέκδ πνυηαζδ απυ ηδκ Τπδνεζία ημο Τπμονβείμο 

Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ βζα ηδκ οπμδμπή ηςκ επεκδοηζηχκ πνμηάζεςκ ηςκ Δθθήκςκ ημο 

ελςηενζημφ πνμξ ηδκ ανιυδζα Γκςιμδμηζηή Δπζηνμπή, πμο βκςιμδμηεί ηαηά πενί-

πηςζδ. 

Οζ πνμτπμεέζεζξ οπαβςβήξ ηςκ επεκδφζεςκ Δθθήκςκ ημο ελςηενζημφ ζηζξ εκ θυβς 

νοειίζεζξ ηαεμνίγμκηαζ ιε ημζκή απυθαζδ ηςκ Τπμονβχκ Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ, 

Δνβαζίαξ ηαζ Διπμνζηήξ Ναοηζθίαξ ηαηά πενίπηςζδ 

 

   Γ. Σα απνηειέζκαηα 

Πανά ηζξ ζπεηζηέξ αοηέξ νοειίζεζξ μζ ηαηά πενζυδμοξ πναβιαημπμζδεείζεξ επεκδφζεζξ 

ζηδκ Δθθάδα, ηάεε άθθμ πανά ήηακ ζε πνμαθεπυιεκεξ απυ ηδ δζαθμνά ζπεηζημφ 

Πνμβνάιιαημξ Ακάπηολδξ ιε υ,ηζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ
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