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Αρθρο: 1
Ηµ/νία: 24.12.2003
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
Περιγραφή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝόρου θησαυρού: ΑΘΗΝΑ 2004
Ρύθµιση θεµάτων εισόδου, παραµονής και εργασίας αλλοδαπών
Τίτλος Αρθρου: εργαζοµένων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004
Κείµενο Αρθρου
1. Αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατά το
χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού µέχρι 15.10.2004 θα
απασχοληθούν, ως εξειδικευµένο προσωπικό, στη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή, στη
∆ιεθνή Παραολυµπιακή Επιτροπή, στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων
- Αθήνα 2004 Α.Ε., στους διεθνείς χορηγούς των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών
Αγώνων, στην Αθηναϊκή Ολυµπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., στους αλλοδαπούς
αναδόχους, µε τους οποίους η Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων -Αθήνα
2004 Α.Ε. και η Αθηναϊκή Ολυµπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. έχουν συνάψει
συµβάσεις έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και στους δικαιούχους
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς (Rightholders broadcasters) εισέρχονται στη χώρα, αφού
προηγουµένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν. 2.α. Η εθνική
θεώρηση εισόδου, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1, χορηγείται από το
ελληνικό προξενείο του τόπου κατοικίας ή διαµονής των αλλοδαπών, αφού
προηγουµένως αποσταλεί σε αυτό από το Υπουργείο Εξωτερικών ονοµαστική
κατάσταση µε τις αντίστοιχες ειδικότητες θεωρηµένη από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η θεωρηµένη ονοµαστική κατάσταση κοινοποιείται από
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο ∆ηµόσιας
Τάξης και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι
Προξενικές Αρχές εξετάζουν εάν συντρέχουν τυχόν απαγορευτικοί λόγοι εισόδου
στον ενιαίο χώρο Σένγκεν, αφού οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίσουν και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά: αα) ∆ιαβατήριο ή άλλο αναγνωριζόµενο από την Ελλάδα

ταξιδιωτικό έγγραφο. ββ) Βεβαίωση από τους φορείς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, συνοδευόµενη από σχετική βεβαίωση της Οργανωτικής Επιτροπής
Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή της Αθηναϊκής Ολυµπιακής
Ραδιοτηλεοπτικής Α.Ε. που θα αναφέρει την απασχόληση των αλλοδαπών στη
διοργάνωση και τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων 2004. γγ) Πιστοποιητικό υγείας
από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα ή θεραπευτήριο της χώρας κατοικίας ή διαµονής
των αλλοδαπών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο
σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δηµόσια υγεία. δδ) Βεβαίωση (εφόσον πρόκειται για κρατικούς φορείς) ή
ασφαλιστήριο συµβόλαιο (εφόσον πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς), από το οποίο να
προκύπτει ότι οι αλλοδαποί είναι ασφαλισµένοι σε κρατικό ασφαλιστικό φορέα της
αλλοδαπής ή της ηµεδαπής ή σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία της αλλοδαπής ή της
ηµεδαπής για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής
περίθαλψης, καθώς και κινδύνων από εργατικό ατύχηµα για το διάστηµα παραµονής
και εργασίας τους στην Ελλάδα. β. Οι αλλοδαποί της παραγράφου 1 του παρόντος,
αφού εισέλθουν στη χώρα έχοντας λάβει την απαιτούµενη εθνική θεώρηση εισόδου,
παραλαµβάνουν αυτοπροσώπως ή νοµίµως εκπροσωπούµενοι άδεια παραµονής, η
οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας, από ειδικό γραφείο του Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, προσκοµίζοντας µόνο
φωτοαντίγραφο του διπλοτύπου µε το οποίο κατέβαλαν παράβολο, το ύψος του
οποίου ορίζεται σε 12,5 ευρώ για κάθε µήνα παραµονής τους στη χώρα και
εισπράττεται υπέρ του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης. Η ανωτέρω άδεια εκδίδεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.
2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επέχει θέση άδειας
παραµονής και εργασίας οποιασδήποτε µορφής (περιλαµβανοµένων και των
συµβάσεων έργου ή συµβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών) και ισχύει µέχρι
29.10.2004. γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 71 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α')
εφαρµόζεται αναλόγως και για τους αλλοδαπούς της παραγράφου 1 του παρόντος. 3.
Όσοι από τους αλλοδαπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούν µέλη της
Ολυµπιακής Οικογένειας και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου στον ενιαίο χώρο
Σένγκεν, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1295/2003 του
Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003, δεν υποχρεούνται να λάβουν την εθνική
θεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι κάτοχοι των Ολυµπιακών ∆ελτίων
∆ιαπίστευσης, σύµφωνα µε τον ως άνω Κανονισµό (ΕΚ), έχουν το δικαίωµα να
εκπληρώσουν τις ολυµπιακές λειτουργίες και καθήκοντα τους ακωλύτως, χωρίς την
ανάγκη τήρησης των διαδικασιών της παραγράφου 2. 4. Οι αλλοδαποί που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 εξαιρούνται αυτοδίκαια για τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα τους κατά την περίοδο από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και
µέχρι 29.10.2004, από την υποχρέωση ασφάλισης στους ελληνικούς ασφαλιστικούς
φορείς, επιφυλασσοµένων των διατάξεων περί εφαρµοστέας νοµοθεσίας των
κοινοτικών κανονισµών και των διµερών συµβάσεων κοινωνικής ασφάλειας. 5. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών,
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Πολιτισµού και ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζεται το αντικείµενο της
εργασίας των αλλοδαπών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο ανώτατος αριθµός
τους, οι ειδικότητες τους, καθώς επίσης κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου αυτού. 6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 37 του Ν. 2910/2001,
όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 14 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ239
Α') καταργείται.

Αρθρο: 2
Ηµ/νία: 24.12.2003
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΗΓΩΝ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ
όρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟθησαυρού: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΥ (ΦΠΑ)
Φορολογία αλλοδαπών φυσικών προσώπων και των αλλοδαπών
Τίτλος επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν εργασίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο
Αρθρου: συµβάσεων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004
Κείµενο Αρθρου
1. Για το εισόδηµα που αποκτούν αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα από εργασίες που
πραγµατοποιούν στην Ελλάδα, από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόµου µέχρι
30 Σεπτεµβρίου 2004, στο πλαίσιο συµβάσεων που συνάπτουν µε την Οργανωτική
Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α. Ε. ή την Αθηναϊκή Ολυµπιακή
Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., για την τέλεση των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών
Αγώνων του 2004, παρακρατείται φόρος, κατά περίπτωση, από την Οργανωτική
Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή την Αθηναϊκή Ολυµπιακή
Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., κατά την πίστωση ή την καταβολή των ποσών στους
δικαιούχους, µε αναλογικό συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και αποδίδεται µε
σχετική δήλωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου
από την παρακράτηση µήνα. Με την παρακράτηση αυτή του φόρου εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των πιο πάνω δικαιούχων για το
εισόδηµα αυτό, ανεξάρτητα αν αυτοί αποκτούν ή όχι µόνιµη εγκατάσταση στην
Ελλάδα λόγω αυτών των εργασιών. Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την
παροχή του ποσού συναλλάγµατος ή ευρώ, που αναλογεί για την αποστολή στο
εξωτερικό εισοδηµάτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, αν δεν
προσκοµισθεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο ∆ηµόσιο του φόρου που αναλογεί
στα εισοδήµατα αυτά. 2. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπάγονται σε φόρο προστιθέµενης αξίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Ν. 2859/2000). Υπόχρεοι
για την καταβολή του φόρου, που αναλογεί σε αυτές τις παρεχόµενες υπηρεσίες, για
το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, είναι, κατά περίπτωση, οι λήπτες των υπηρεσιών
Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή Αθηναϊκή
Ολυµπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., ανεξάρτητα από την έδρα εγκατάστασης των πιο
πάνω αναφερόµενων αλλοδαπών φυσικών προσώπων. Η καταβολή του φόρου
διενεργείται µε έκτακτη περιοδική δήλωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 3.
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν θεωρούνται επιτηδευµατίες για
την εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). 4. Για τις αλλοδαπές
επιχειρήσεις και οργανισµούς, που πραγµατοποιούν εργασίες από την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2004, στο πλαίσιο συµβάσεων µε την
Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή την Αθηναϊκή
Ολυµπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε., για την τέλεση και τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη
και αναµετάδοση των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004, εφόσον
δεν έχουν άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα από την οποία να αποκτούν µόνιµη

εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, δεν εφαρµόζονται
οι διατάξεις του Π.∆. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). Για τις αµοιβές που εισπράττουν οι
αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµοί στην Ελλάδα, σε εκτέλεση των παραπάνω
συµβάσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου. Η παραπάνω ρύθµιση δεν εφαρµόζεται στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και
οργανισµούς που απασχολούν ηµεδαπό ή αλλοδαπό προσωπικό µε σύµβαση
εργασίας, το οποίο πληρώνεται από την αλλοδαπή επιχείρηση ή οργανισµό στην
Ελλάδα. 5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των
οριζοµένων στις συµβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Αρθρο: 3
Ηµ/νία: 24.12.2003
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΤΡΟΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004
Θάλαµος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου
Τίτλος Αρθρου: Κυκλοφορίας
Κείµενο Αρθρου
1. Στη ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνιστάται ειδική Υπηρεσία, επιπέδου
Υποδιεύθυνσης, µε τίτλο "Θάλαµος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου
Κυκλοφορίας" (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.). Η Υπηρεσία αυτή, στην οποία προΐσταται αξιωµατικός
της Ελληνικής Αστυνοµίας, έχει ως αποστολή την ολοκληρωµένη παρακολούθηση
και διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας στο Νοµό Αττικής, κατά την προετοιµασία
και διεξαγωγή των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και
στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού
Σώµατος, καθώς και από προσωπικό των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο αποσπάται εκεί
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων ως προς τη διαδικασία που προβλέπει το
άρθρο 68 του Υπαλληλικού Κώδικα, χωρίς να απαιτείται γνώµη των οικείων
υπηρεσιακών συµβουλίων, µε κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και
του αρµόδιου Υπουργού. Η αναγκαία για τη λειτουργία του Θ.Ε.Π.Ε.Κ. τεχνολογική
υποδοµή και εξοπλισµός διατίθενται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων Έργων. Οι λοιποί φορείς του δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να
συνεργάζονται µε τον Θ.Ε.Π.Ε.Κ. για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων
αρµοδιότητας τους. 2. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, Πολιτισµού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας Τάξης
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας.
Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και ∆ηµόσιας Τάξης και του οικείου
Υπουργού, κατά περίπτωση, δύναται να προβλέπεται η διάθεση προσωπικού και των
λοιπών φορέων του δηµόσιου τοµέα στον Θ.Ε.Π.Ε.Κ. και να καθορίζεται το
αντικείµενο και η διαδικασία της συνεργασίας µεταξύ τους. 3. Η ανωτέρω Υπηρεσία
συνεργάζεται και µε την "Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα
2004". Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και ∆ηµόσιας Τάξης
καθορίζεται το αντικείµενο, η διαδικασία της συνεργασίας αυτής και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.

Αρθρο: 4

Ηµ/νία: 24.12.2003
Περιγραφή όρου ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
θησαυρού: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων τροφίµων που δραστηριοποιούνται
Τίτλος Αρθρου: εντός των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων και εγκρίσεις λειτουργίας
Κείµενο Αρθρου
1. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίµων (προετοιµασίας, επεξεργασίας, αποθήκευσης και
διάθεσης τροφίµων), που δραστηριοποιούνται εντός των Ολυµπιακών
εγκαταστάσεων αγωνιστικών ή µη, συµµορφώνονται στις προδιαγραφές και
απαιτήσεις των κλαδικών "Οδηγών Υγιεινής" του Ε.Φ.Ε.Τ. και εφαρµόζουν σύστηµα
αυτοελέγχου (HACCP), το οποίο τεκµηριώνεται µε τα ανάλογα του µεγέθους της
επιχείρησης αρχεία και επαληθεύεται από εργαστηριακές αναλύσεις σε
διαπιστευµένα εργαστήρια. 2. Η ορθή εφαρµογή και τήρηση των απαιτήσεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ελέγχεται και βεβαιώνεται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ. πριν από την έναρξη της Ολυµπιακής περιόδου, όπως και
κατά τη διάρκεια της. 3. Η παραπάνω βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση
Αξιολόγησης - Εγκρίσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ., ορίζεται ως
"έγκριση λειτουργίας" των επιχειρήσεων για το χρονικό διάστηµα της Ολυµπιακής
περιόδου και αποτελεί απαραίτητο παραστατικό για τη νοµιµοποίηση της λειτουργίας
τους εντός των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων.

Αρθρο: 5
Ηµ/νία: 24.12.2003
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Περιγραφή ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
όρου ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
θησαυρού: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
Ανακατασκευή της παιδικής κατασκήνωσης της Τράπεζας της
Τίτλος Ελλάδος στην περιοχή Μετόχι της Πάρνηθας για τις ανάγκες της
Αρθρου: Ολυµπιακής φιλοξενίας
Κείµενο Αρθρου
1. Επιτρέπεται η ανακατασκευή των κτιρίων της παιδικής κατασκήνωσης της
Τράπεζας της Ελλάδος σε έκταση επιφάνειας 109.338,18τ.µ. στην περιοχή Μετόχι
της Πάρνηθας, όπως αυτή απεικονίζεται σε διάγραµµα κλίµακας 1:500, που
θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και
του οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε το νόµο αυτόν στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Επιτρέπεται η ανακατασκευή των υπαρχόντων
κτισµάτων µε προσαύξηση 10% επ' αυτών σε κάλυψη, δόµηση και όγκο για τον
εκσυγχρονισµό τους και τη συµπλήρωση των απαραίτητων υποδοµών υγιεινής και
ασφάλειας. Οι κατασκηνώσεις αυτές κατά τη διάρκεια τέλεσης των Ολυµπιακών
Αγώνων του 2004 θα χρησιµοποιηθούν ως χώρος Ολυµπιακής φιλοξενίας. Μετά την
τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 θα λειτουργήσει ως οργανωµένο θέρετρο
(παιδική κατασκήνωση) και ως χώρος για την εξυπηρέτηση αναγκών των υπαλλήλων
της Τράπεζας της Ελλάδος. 2. Στην πιο πάνω έκταση επιτρέπεται η εγκατάσταση
ελαφρών κατασκευών που µπορεί να αποσπαστούν, εκτός από αυτές που για λόγους
υγιεινής και ασφάλειας επιβάλλεται να είναι µόνιµες. Η µέγιστη επιτρεπόµενη

κάλυψη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5,5% της συνολικής έκτασης και ο µέγιστος
επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης για τις µόνιµες εγκαταστάσεις το 0.05. Τα
κτίσµατα επιτρέπεται να είναι µονώροφα ή διώροφα µέγιστου ύψους 4.5 και 6
µέτρων αντίστοιχα, µε δυνατότητα επιπλέον κατασκευής στέγης ύψους έως 1.60
µέτρων, και τοποθετούνται υποχρεωτικώς εντός του περιγράµµατος που ορίζεται στο
διάγραµµα της παραγράφου 1. 3. Για την ανακατασκευή των κτιρίων της παιδικής
κατασκήνωσης απαιτείται η προηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην περ. δβ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.
1650/1986 (ΦΕΚ160 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002
(ΦΕΚ 91 Α'). Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων χορηγείται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Πολιτισµού,
ύστερα από γνώµη του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας. 4. Για την
τοποθέτηση των πιο πάνω κατασκευών απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν.
2947/2001, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε την παράγραφο 6του άρθρου 82του Ν.
3057/2002 (ΦΕΚ239 Α').

Αρθρο: 6
Ηµ/νία: 06.06.2005
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Περιγραφή ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
όρου ΕΡΓΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
θησαυρού: ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Τίτλος Θέµατα Ολυµπιακής φιλοξενίας στον υπερτοπικό Ολυµπιακό πόλο
Αρθρου: του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου της Αθήνας
Κείµενο Αρθρου
1. Στον υπερτοπικό πόλο του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.),
όπως αυτός προβλέπεται στο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας (περίπτωση ε' της παρ.
2.3. του Παραρτήµατος Α του άρθρου 15 του Ν. 1515/ 1985, η οποία προστέθηκε µε
το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2730/1999, ΦΕΚ 130 Α'), και ειδικότερα στην περιοχή που
απεικονίζεται στο διάγραµµα κλίµακας 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο
του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε
φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε το νόµο αυτόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:
α. Εγκρίνεται ρυµοτοµικό σχέδιο µε τον καθορισµό οικοδοµήσιµων χώρων, οδών,
πεζοδρόµων, κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και τη δηµιουργία δευτερεύοντος
δικτύου πρασίνου αποκλειστικά για πεζούς και τροποποιείται το εγκεκριµένο
ρυµοτοµικό σχέδιο µε την κατάργηση οικοδοµικών τετραγώνων, οδών, κοινόχρηστων
χώρων και τη δηµιουργία νέων οικοδοµικών τετραγώνων και τον καθορισµό οδών,
πεζοδρόµων, κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και χώρου παιδικού σταθµού αναψυχής -αθλητισµού, όπως οι ρυθµίσεις αυτές φαίνονται στο διάγραµµα κλίµακας
1:2.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Τοπογραφικών
Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και
του οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε το νόµο αυτόν στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου επέχει θέση
έγκρισης Πράξης Εφαρµογής για την παραπάνω περιοχή. Για το σκοπό αυτόν,
προτάσεις που υποβλήθηκαν δυνάµει των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου
2του άρθρου 2του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ228 Α'), θεωρείται ότι επάγονται όλα τα

έννοµα αποτελέσµατα τους και για την παρούσα ρύθµιση. β. Καθορίζονται οι
ακόλουθοι όροι και περιορισµοί δόµησης ανά οικοδοµικό τετράγωνο: β1. Ο.Τ. 1 Ανώτατος συντελεστής δόµησης: 1,90 - Μέγιστη δόµηση: 70.255,00τ.µ. - Μέγιστο
ποσοστό κάλυψης: 60% - Ύψος κτιρίων: κατά Γ.Ο.Κ. ∆εν επιτρέπεται η, σύµφωνα µε
το άρθρο 12 παρ. 6 του Γ.Ο.Κ., προσαύξηση του συντελεστή δόµησης. β2. Ο.Τ. 2 Ανώτατος συντελεστής δόµησης: 0,60 - Μέγιστη δόµηση: 25.650,00τ.µ. - Μέγιστο
ποσοστό κάλυψης: 40% - Ύψος κτιρίων: κατά Γ.Ο.Κ. β3. Ο.Τ. 3 - Ανώτατος
συντελεστής δόµησης: 0,75 - Μέγιστη δόµηση: 8.220,00τ.µ. - Μέγιστο ποσοστό
κάλυψης: 40% - Ύψος κτιρίων: κατά Γ.Ο.Κ. β4.Ο.Τ. 4 - Ανώτατος συντελεστής
δόµησης: 1,25 - Μέγιστη δόµηση: 17.150,00τ.µ. - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% Ύψος κτιρίων: κατά Γ.Ο.Κ. β5. Ο.Τ. 5 - Ανώτατος συντελεστής δόµησης: 0,01 Μέγιστη δόµηση: 99,55τ.µ. - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10% - Ύψος κτιρίων: 4,50
µ. γ. Στα οικοδοµικά τετράγωνα που αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση
επιτρέπεται η κατασκευή µόνιµων εγκαταστάσεων για τη δηµιουργία Ολυµπιακού
Χωριού Φιλοξενίας ∆ηµοσιογράφων. Μετά την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων
του 2004 στο οικοδοµικό τετράγωνο 1 επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται
στην περίπτωση ε' της παρ. 2.3. του Παραρτήµατος Α του άρθρου 15 του Ν.
1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α'), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2
του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), µε εξαίρεση τις χρήσεις των περιπτώσεων 2, 12, 14,
16, 17, 18 και 19 του άρθρου 8 του από 23.2/ 6.3.1987 προεδρικού διατάγµατος
(ΦΕΚ 166 ∆'), όπως ισχύει. Στα οικοδοµικά τετράγωνα 2 και 3 επιτρέπεται η χρήση
αµιγούς κατοικίας. Στο οικοδοµικό τετράγωνο 4 επιτρέπεται η χρήση κατοικίας και η
χρήση γραφείων. Στο οικοδοµικό τετράγωνο 5 επιτρέπεται η χρήση παιδικού
σταθµού, αθλητισµού και αναψυχής. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις απεικονίζονται σε δύο
(2) σχέδια γενικής διάταξης Ολυµπιακής και µεταολυµπιακής χρήσης σε κλίµακα
1:2.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών
Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και
των οποίων αντίτυπα σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύονται µε το νόµο αυτόν στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Στους πιο πάνω καθοριζόµενους χώρους εγκρίνεται
η θέση και η διάταξη των + κτιρίων, όπως φαίνονται σε τρία (3) τοπογραφικά
διαγράµµατα κλίµακας 1:200 και σε ένα (1) τοπογραφικό διάγραµµα 1:500, καθώς
και σε τρία (3) διαγράµµατα + κάλυψης 1:200 και σε ένα (1) διάγραµµα κάλυψης
1:1.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικοδοµικών και
Κτιριοδοµικών Κανονισµών του + Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύονται µε το
νόµο αυτόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα έγκριση επέχει θέση
άδειας της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής για την εκτέλεση των εργασιών που
αφορούν την Ολυµπιακή και µεταολυµπιακή χρήση του έργου. Οι απαιτούµενες,
σύµφωνα µε τις οικείες προδιαγραφές, µελέτες για την εκτέλεση των πιο πάνω
εργασιών κατατίθενται στην υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση α' της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός
(1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μελέτες που έχουν υποβληθεί πριν
από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού συνεχίζουν να ισχύουν, εφόσον είναι
σύµφωνες µε τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου. [3. καταργήθηκε µε την παρ. 5 του
άρθρου 40 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131/6.6.2005)]. 4. Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος καταργούνται: α. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.
2947/2001, όπως τροποποιήθηκε µε τις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2του
άρθρου 11 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ91Α'). β. Η υπ' αριθ. 16043/12.8.2002 κοινή
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Εργασίας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ705∆714.8.2002). γ. Η υπ' αριθ.
61312/25.10.2002 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, µε την οποία χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης εργασιών για την
ανέγερση Χωριού Φιλοξενίας ∆ηµοσιογράφων στον Άγιο Θωµά Αµαρουσίου.

Αρθρο: 7
Ηµ/νία: 24.12.2003
ΕΡΓΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΙΑ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
∆ΟΜΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-∆ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΗΡΥΞΗ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Περιγραφή ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
όρου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
θησαυρού: ΕΚΘΕΣΕΙΣ-HELEXPO AE
Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακών έργων και εγκαταστάσεων και έργων
Τίτλος υποδοµής για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων και άλλες
Αρθρου: διατάξεις
** Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263/23.12.2004),
σε εφαρµογή τής -από 6.2.2004- προγραµµατικής συµφωνίας µεταξύ
του Υφυπουργού Πολιτισµού και του Προέδρου του αθλητικού
σωµατείου της Θεσσαλονίκης µε την επωνυµία ΗΡΑΚΛΗΣ Γ.Σ., για
την τακτοποίηση όµορων ιδιοκτησιών του Ελληνικού ∆ηµοσίου και
του παραπάνω αθλητικού σωµατείου, που βρίσκονται στα Ο.Τ. 2 και
3 της περιοχής Μίκρας του ∆ήµου Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, τα
οποία από την παρ. 3 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου έχουν χαρακτηρισθεί
ως χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων, επιτρέπεται η ανταλλαγή της
ιδιοκτησίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε τις ιδιοκτησίες του
ΗΡΑΚΛΗ Γ.Σ. Θεσσαλονίκης, όπως αυτές εµφανίζονται στο
συνηµµένο υµοτοµικό σχέδιο υπ΄ αριθµ. Π2, κλίµακος 1:1.000, που
έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και έχει θεωρηθεί µε ηµεροµηνία 10.11.2004
από τη ∆ιεύθυνση Μελετών Αθλητικών Έργων της Γενικής
Σχόλια: Γραµµατείας Αθλητισµού.
Κείµενο Αρθρου
1.α. Για την τοποθέτηση προσωρινών λυόµενων κερκίδων σε Ολυµπιακές
εγκαταστάσεις αθλητικές ή µη επιβάλλεται η σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας από
∆ιπλωµατούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες µπορούν
να ελέγχουν αν ο υπογράφων τη µελέτη Μηχανικός έχει αυτό το δικαίωµα και
εγκρίνουν τη σχετική µελέτη. β. Ως προσωρινές λυόµενες κερκίδες σε στεγασµένους
ή υπαίθριους χώρους νοούνται οι µεταλλικές κατασκευές που είναι διαµορφωµένες
σε διαδοχικούς αναβαθµούς του δαπέδου τους και οι οποίες παρέχουν προσωρινά
καθίσµατα για θεατές και άλλους χρήστες κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών και
Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004. γ. Η παθητική πυροπροστασία των λυόµενων +
κερκίδων επιβάλλει: αα) Ελάχιστο πλάτος αναβαθµού 0,75 µ. ββ) Σε αναβαθµούς µε
σταθερά καθίσµατα τοποθετηµένα επάνω τους, η ελεύθερη απόσταση (οριζόντια +

απόσταση) µεταξύ των καθισµάτων διαδοχικών σειρών µετρούµενη σε µη
αναδιπλωµένα καθίσµατα πρέπει να είναι 0,35 µ. και άνω. γγ) Οι σειρές καθισµάτων
που περικλείονται από δύο διαµήκεις διαδρόµους + δεν πρέπει να περιλαµβάνουν
περισσότερα από είκοσι οκτώ (28) καθίσµατα ή + θέσεις. Όταν έχουν πρόσβαση µόνο
προς έναν διαµήκη διάδροµο, το όριο είναι + δεκατέσσερα (14) καθίσµατα ή θέσεις.
Το µέγιστο επιτρεπόµενο µήκος διαδροµής + προς µία έξοδο κινδύνου δεν πρέπει να
ξεπερνά τα 45 µ. δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του Π.∆. 71/1988
Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων, ως + προς τα µέσα και µέτρα παθητικής και
ενεργητικής πυροπροστασίας των προσωρινών λυόµενων κερκίδων. 2.α. Στην εκτός
εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών κάτω των 2.000 κατοίκων
και οικισµών προτού 1923 περιοχή του ∆ήµου Κορυδαλλού του Νοµού Αττικής και
συγκεκριµένα στην έκταση συνολικής επιφάνειας 115.304,75 τ.µ., όπως αυτή
απεικονίζεται µε στοιχεία 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1
στο τοπογραφικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1:1.000, που θεωρήθηκε από τον
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Μελετών Αθλητικών Έργων της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε το νόµο
αυτόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται χώρος ανέγερσης
συµπληρωµατικών αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδοµών κοινής
ωφέλειας για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. β. Εγκρίνεται η γενική
διάταξη και το περίγραµµα των αθλητικών εγκαταστάσεων και των κτιριακών
υποδοµών κοινής ωφέλειας, όπως αυτές φαίνονται στο παραπάνω συνδηµοσιευόµενο
µε τον παρόντα νόµο τοπογραφικό διάγραµµα. γ.ι. Οι όροι και περιορισµοί δόµησης
για την + ανέγερση των συµπληρωµατικών αθλητικών εγκαταστάσεων στην έκταση
αυτή, µε + εξαίρεση το χώρο που περιγράφεται στην επόµενη υποπερίπτωση ιι της
παρούσας, + καθορίζονται ως εξής: - Συντελεστής δόµησης: 0,15 - Ποσοστό
κάλυψης: 15% - + Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος: 20 µέτρα - Μέγιστο επιτρεπόµενο
ύψος για πυλώνες + φωτισµού: 45 µέτρα ιι. Οι όροι και περιορισµοί δόµησης για την
ανέγερση των + κτιριακών υποδοµών κοινής ωφέλειας καθορίζονται ειδικά για το
χώρο µε + περίγραµµα Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Α, όπως φαίνεται στο συνδηµοσιευόµενο µε
τον + παρόντα νόµο παραπάνω τοπογραφικό διάγραµµα, ως εξής: - Συντελεστής
δόµησης: + 0,8 - Ποσοστό κάλυψης: 40% - Ύψος ανωδοµής: 20 µέτρα - Όγκος
ανωδοµής: 16.000 + µ3 - Ύψος υπογείου: 5,5 µέτρα - Απολήξεις κλιµακοστασίωναερισµών: 22,40 µέτρα δ. Στο στοιχείο 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.
2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α') η λέξη "Νίκαιας" αντικαθίσταται από λέξη. 3**.
Τροποποιείται και επεκτείνεται το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο του Χώρου +
Αθλητικών Εγκαταστάσεων Μίκρας του ∆ήµου Καλαµαριάς, καθορίζονται οι +
οικοδοµήσιµοι χώροι, όπως απεικονίζεται στο από 26 Φεβρουαρίου 2003 διάγραµµα
+ κλίµακας 1:1.000, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Ρυθµιστικού
+ Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται
µε + τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζονται ανά νέο
+ Οικοδοµικό Τετράγωνο οι εξής όροι δόµησης: Ο.Τ. 1: Χρήση γης: Αθλητικές +
εγκαταστάσεις και χώρος µνηµείου πεσόντων Ο.Τ. 2: Χρήση γης: Αθλητικές +
εγκαταστάσεις Μέγιστος σ.δ.: 0,3 Μέγιστη κάλυψη: 30% Απόσταση κτιρίων από τη
+ ρυµοτοµική γραµµή: 10 µ. Για τα υφιστάµενα κτίρια ή τα προς νοµιµοποίηση,
επιτρεπόµενη απόσταση από τα όρια: 2 µ. Το εδάφιο "Μέγιστος σ.δ.: 0,2"
αντικαθίσταται ως εξής: "Μέγιστος σ.δ.: 0,3". Ανώτατο + ύψος: 15 µ., µετρούµενο
από το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου και επιπλέον 4,5 + µ. από την παραπάνω
τελική στάθµη για την κατασκευή στεγάστρου γηπέδου. + Μέγιστος συντελεστής
κατ' όγκο εκµετάλλευσης: 3. Μέγιστο ύψος για τους πυλώνες φωτισµού του
αθλητικού χώρου: αυτό που θα προκύπτει από τη σχετική µελέτη φωτισµού σύµφωνα

µε τις διεθνείς προδιαγραφές για τα γήπεδα ποδοσφαίρου. Οµοίως και για το µέγιστο
ύψος των πινάκων αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές για τα
γήπεδα ποδοσφαίρου. Εντός του Ο.Τ. 2 επιτρέπεται, εκτός από τις κυρίως αθλητικές
εγκαταστάσεις, η χωροθέτηση των ακολούθως συµπληρωµατικών λειτουργιών:
χώρων ιατρικής υποστήριξης και αποκατάστασης αθλητών, αιθουσών πολλαπλών
χρήσεων πολιτισµού και αναψυχής, συνεδριακού χώρου, χώρων εστίασης, εµπορικών
χρήσεων, πολυλειτουργικών κέντρων άθλησης και σωµατικής υγιεινής, αιθουσών
εξυπηρέτησης τύπου και µέσων µαζικής ενηµέρωσης, γραφείων, ξενώνων και γενικά
χώρων φιλοξενίας. Ο ανώτατος συντελεστής δόµησης των ανωτέρω χρήσεων δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 35% του ανώτατου συντελεστή δόµησης που
καθορίζεται ανωτέρω. Ο.Τ. 3: Χρήση γης: Αθλητικές εγκαταστάσεις Μέγιστος σ.δ.:
0,25 Μέγιστη κάλυψη: 30% Ανώτατο ύψος: 15,5 µ. Μέγιστος συντελεστής κατ'
όγκον εκµετάλλευσης: 2 Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος για τους πυλώνες φωτισµού
των αθλητικών χώρων: 45µ. Ο.Τ. 4: Χρήση γης: Αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρος
βιολογικού καθαρισµού και χώρος στάθµευσης. Ο.Τ. 5: Χρήση γης: Πράσινο και
υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις. Μέγιστη κάλυψη: 4% Μέγιστος σ.δ.: 0,04
Ανώτατο ύψος: 3,0µ. και 1,5µ. επιπλέον για τη στέγη Υποχρεωτική απόσταση
κτισµάτων από τη ρυµοτοµική γραµµή: 10µ. Ο.Τ. 6: Χρήση γης: Πράσινο και
υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις Μέγιστη κάλυψη: 6% Μέγιστος σ.δ.: 0,06
Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος εγκαταστάσεων: 6µ. και 1,5µ. επιπλέον για τη στέγη
Υποχρεωτική απόσταση των κτιρίων από τη ρυµοτοµική γραµµή: 20µ. Ο.Τ. 7: Χρήση
γης: Αθλητικές εγκαταστάσεις Μέγιστη κάλυψη: 25% Μέγιστος σ.δ.: 0,25 Ανώτατο
ύψος: 3,0µ. και 1,5µ. επιπλέον για τη στέγη Υποχρεωτική απόσταση από τη
ρυµοτοµική γραµµή: 2µ. Όλες οι µελέτες των προβλεπόµενων εγκαταστάσεων
εγκρίνονται από την αντίστοιχη Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και
την αρµόδια Ε.Π.Α.Ε.. Κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να εξασφαλίζει τους
απαραίτητους χώρους στάθµευσης εντός του ίδιου οικοδοµικού τετραγώνου,
σύµφωνα µε την υπ' αριθ. Γ.Ν. 2859/1997 απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης,
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τη Γ.Ν. 1106/1998 όµοια απόφαση. Οι οικοδοµικές
άδειες για τις παραπάνω εγκαταστάσεις χορηγούνται από τη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών
και Κτιριοδοµικών Κανονισµών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο γ' εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 6 του Ν. 2947/2001. 4.α. Τροποποιείται το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο
του ∆ήµου Πειραιά στο + οικοδοµικό τετράγωνο 172, µεταξύ των οδών Θ. Ρετσίνα,
Υµηττού και Αγ. Φιλίππου και ο χώρος που προβλέπεται για την ανέγερση Τεχνικής
Σχολής και δηµιουργία + υπαίθριου σταθµού αυτοκινήτων, µε την ενσωµάτωση των
σιδηροδροµικών γραµµών στο ίδιο οικοδοµικό τετράγωνο, καθορίζεται ως χώρος για
την ανέγερση + Πανεπιστηµιούπολης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Εντός του νέου
οικοδοµικού + τετραγώνου που φαίνεται µε πράσινη γραµµή και µε στοιχεία Α, Β, Γ,
∆, Ι', Θ', + Η', Ζ, Ε', ∆', Γ, Β', Α', Ν, Ξ, Ο, Α, που ενσωµατώνει τις σιδηροδροµικές +
γραµµές, δηµιουργείται δουλεία διόδου της διέλευσης των σιδηροδροµικών γραµµών
στο χώρο που αναφέρεται µε στοιχεία Α1 έως και Α78, εκατέρωθεν και πάνω από την
οποία µπορούν να ανεγερθούν οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Οι +
παραπάνω ρυθµίσεις φαίνονται σε διάγραµµα κλίµακας 1: 500, που θεωρήθηκε από +
τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου +
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, συνοδεύει την παρούσα ρύθµιση
και δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. β. Οι όροι
δόµησης στο οικοδοµικό τετράγωνο που αναφέρεται στην προηγούµενη περίπτωση
καθορίζονται ως ακολούθως: - Συντελεστής δόµησης: 2,80 - Κάλυψη του οικοπέδου:
50% και - Μέγιστο ύψος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν.

2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α'). γ. Επιτρέπεται για λόγους δηµόσιας ωφέλειας η κήρυξη
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιούπολης του +
Πανεπιστηµίου Πειραιά. δ. Μισθώσεις ακινήτων εντός του οικοδοµικού τετραγώνου
172 λύονται αυτοδικαίως από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου
στην Εφηµερίδα της + Κυβερνήσεως. Εντός προθεσµίας τριών µηνών από την
επίδοση εξώδικης πρόσκλησης από τον εκµισθωτή, ο µισθωτής υποχρεούται να
παραδώσει ελεύθερο το µίσθιο, έναντι καταβολής εκ µέρους του εκµισθωτή
αποζηµίωσης ίσης µε δεκαέξι (16) µηνιαία µισθώµατα. Το ποσό της αποζηµίωσης
συµψηφίζεται µε τις αξιώσεις του εκµισθωτή από τη σύµβαση µίσθωσης, καθώς και
µε την αποζηµίωση που οφείλει ο µισθωτής για τη χρήση του µισθίου από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέχρι την
παράδοση του µισθίου. 5.α. Το διάγραµµα 1:500 που συνοδεύει το άρθρο 46 του Ν.
3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α'), µε το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 8 του Ν. 2947/2001,
αντικαθίσταται µε νέο + διάγραµµα όµοιας κλίµακας που έχει θεωρηθεί από τον
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε
φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Στην έκταση µε στοιχεία α', β', γ', δ', ε', στ', ζ', η', θ', ι', α', όπως
φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα, καθορίζεται χώρος για την επιβίβαση και
αποβίβαση επιβατών του σταθµού της εταιρείας Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι ΑθηνώνΠειραιώς Α.Ε., καθώς και για την ελεύθερη διέλευση του κοινού, µε τη δηµιουργία
των απαραίτητων εγκαταστάσεων του σταθµού και δηµιουργείται για το σκοπό αυτόν
δουλεία διόδου υπέρ της εταιρείας Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών - Πειραιώς
Α.Ε.. β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν.
2947/2001, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου
46 του Ν. 3130/2003, µετά τις λέξεις "γραφείων, εστιατορίων" προστίθενται λέξεις. γ.
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 2947/2001, όπως ισχύει,
προστίθεται νέο εδάφιο. 6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του Π.∆. 715/1979
(ΦΕΚ212 Α') αντικαθίσταται. 7. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 3016/2002
(ΦΕΚ110 Α') αντικαθίσταται. β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.
3016/2002, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Ν.
3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α'), προστίθενται νέα εδάφια. γ. Μετά την παράγραφο 5 του
άρθρου 17 του Ν. 3016/ 2002, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου
41 του Ν. 3130/2003, προστίθεται νέα παράγραφος 6. δ. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια
της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. + 3016/2002 αντικαθίστανται. ε. Στο άρθρο
24 του Ν. 3016/2002 µετά τη λέξη "µελετών" προστίθεται λέξη, ενώ η φράση
"σύµφωνα µε τα προεδρικά διατάγµατα 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α'), 346/1998 (ΦΕΚ 230
Α') και 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α') και κάθε σχετική διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας"
αντικαθίσταται από φράση. 8.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 2730/1999,
όπως έχει τροποποιηθεί + και ισχύει, η σύντµηση µε τα γράµµατα "Ο.Τ.Α."
διαγράφεται. β. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2730/ 1999, όπως
έχουν + τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται. γ. Έγγραφη προειδοποίηση
γενόµενη πριν την ισχύ του παρόντος νόµου + υπολογίζεται για τη µηνιαία προθεσµία
σύµφωνα µετά οριζόµενα στην παράγραφο 3 + του άρθρου 11 του Ν. 2730/1999,
όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο. 9.α. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
θα στεγασθεί στις υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις του παλαιού εργοστασίου
ΦΙΞ, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 54001 του + ∆ήµου Αθηναίων και περικλείεται από τις
οδούς Καλλιρόης, Αµβ. Φραντζή και λεωφ. Συγγρού. Για το σκοπό αυτόν οι
υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις θα + ανακατασκευασθούν, µετασκευασθούν,
επισκευασθούν, ενισχυθούν και + εκσυγχρονισθούν σύµφωνα µε τις λειτουργικές

απαιτήσεις του Εθνικού Μουσείου + Σύγχρονης Τέχνης. Απαιτείται η προηγούµενη
έκδοση περιβαλλοντικής άδειας µε την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται
στην περίπτωση δβ' της παρ. 1 του + άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων
χορηγείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών + Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων και Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Οργανισµού Ρυθµιστικού
Σχεδίου Αθήνας. Οι απαιτούµενες οικοδοµικές άδειες + εκδίδονται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και + σύµφωνα µε τη διαδικασία
που ορίζεται στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως
ισχύει, ύστερα από αίτηση του κυρίου του ακινήτου ή του έλκοντος εξ αυτού
δικαιώµατα. Οι εργασίες του πρώτου εδαφίου της παρούσας + παραγράφου γίνονται
σύµφωνα µε τους ισχύοντες για το Ο.Τ. 54001 του ∆ήµου + Αθηναίων όρους και
περιορισµούς δόµησης, µε εξαίρεση το µέγιστο επιτρεπόµενο + ύψος του κτιρίου, το
οποίο καθορίζεται σε τριάντα (30,00) µέτρα. Οι διατάξεις + του Ν. 960/1979, όπως
ισχύει, δεν εφαρµόζονται. Για την παθητική και ενεργητική πυροπροστασία
εφαρµόζεται η πυροσβεστική διάταξη 3/81. β. Τυχόν απαιτούµενες οικοδοµικές
άδειες, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις αυτών ή ήδη εκδοθεισών αδειών, για το
έργο "προσθήκη κατ' επέκταση υπογείων κ.λπ. του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών"
εκδίδονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
Έργων και σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β της παρ. 1 του
άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως ισχύει, ύστερα από αίτηση του Οργανισµού
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Με την ίδια ή όµοιες αποφάσεις εγκρίνονται τυχόν
παρεκκλίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 16 του Ν. 2052/1992, όπως
ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 205/ 1975 και τις ρυθµίσεις του Π.∆.
23.11.1995 (ΦΕΚ1061 ∆') και σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο
προηγούµενο εδάφιο. 10. Στην έκταση, εµβαδού 76.062 τ.µ. της Ακτής Βουλιαγµένης
του ∆ήµου + Βουλιαγµένης Ν. Αττικής, όπως αυτή απεικονίζεται µε στοιχεία Α, Β, Γ,
∆, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Α, στο υπ' αριθµ. 183/22.10.2003 τοπογραφικό
διάγραµµα, το οποίο θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο του Οργανισµού Ρυθµιστικού
Σχεδίου Αθήνας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων,
αντίγραφο του + οποίου δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, + κατεδαφίζονται τα υπ' αριθµόν 1 έως 13 υπάρχοντα κτίρια,
συνολικής δοµηµένης + επιφάνειας 1.001,05τ.µ., καθώς και οι επιπλέον υπάρχουσες
πρόχειρες κατασκευές. Η προαναφερόµενη έκταση πρόκειται να χρησιµοποιηθεί
προσωρινά για τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγωνισµάτων του Τριάθλου και της
Ποδηλασίας ∆ρόµου (Ατοµική + Χρονοµέτρηση) και για τις υποστηρικτικές
λειτουργίες των εν λόγω Ολυµπιακών + Αγωνισµάτων. Επιτρέπεται η ανέγερση νέων
µόνιµων κτιριακών εγκαταστάσεων, που χωροθετούνται σε υπάρχοντες εντός της
ιδίας πιο πάνω έκτασης ακάλυπτους + χώρους, ισοδύναµης δόµησης µε τα
κατεδάφιζα µένα κτίρια, ήτοι 1.001,05 τ.µ., + των οποίων η µεταολυµπιακή χρήση θα
είναι σύµφωνη µε τις χρήσεις: αποδυτήρια, + χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια και
εστιατόρια, εµπορικά καταστήµατα µέγιστης + επιφάνειας 20 τ.µ., για την πώληση
αποκλειστικών ειδών που σχετίζονται µε τη + λειτουργία της ακτής κολύµβησης,
γραφεία προσωπικού διαχείρισης της ακτής, + χώρους φύλαξης παιδιών, χώρους
παροχής υγειονοµικών συµβουλών και υπηρεσιών, + ιατρείο, µικρό γυµναστήριο και
βοηθητικούς χώρους µηχανολογικών εγκαταστάσεων + και αποθήκευσης. Οι
επιτρεπόµενες χρήσεις στις νέες µόνιµες κτιριακές + εγκαταστάσεις κατανέµονται µε
τους εξής όρους και περιορισµούς: - µέγιστη + συνολική επιτρεπόµενη επιφάνεια
εµπορικών καταστηµάτων: 5% της συνολικής δοµήσιµης επιφάνειας, - µέγιστη
συνολική επιτρεπόµενη επιφάνεια αναψυκτηρίων - εστιατορίων: 25% της συνολικής

+ δοµήσιµης επιφάνειας, - ελάχιστη επιφάνεια χώρων υγιεινής: 8% της συνολικής
δοµήσιµης επιφάνειας, - µέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη: 10% της επιφάνειας του
χώρου, στην οποία περιλαµβάνονται οι ηµιυπαίθριοι χώροι και οι υδάτινες δεξαµενές.
Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των ανεγερθησοµένων κτιρίων: + τέσσερα (4,00) µέτρα
και των ειδικών ελαφρών υπαίθριων κατασκευών: επτά µέτρα + και µισό (7,50). Για
την τοποθέτηση των νέων κτιρίων εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις αποστάσεις
αυτών από τη γραµµή αιγιαλού µε εξαίρεση τις ελαφρές + κατασκευές (σκίαστρα,
πύργος ναυαγοσώστη κ.λπ.) που τοποθετούνται σε ελάχιστη + απόσταση δεκαπέντε
(15,00) µέτρα από αυτήν. Επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινής προβλήτας κάθετα
στην ακτή και στη θέση που απαιτεί η διεξαγωγή του Ολυµπιακού Αγωνίσµατος του
Τριάθλου. Για την κατασκευή των πιο πάνω εγκαταστάσεων απαιτείται η
προηγούµενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στην περίπτωση δβ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων
χορηγείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, Ανάπτυξης, Πολιτισµού και Εµπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από
γνώµη του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και επέχει θέση όλων των
απαιτούµενων αδειών για οποιουδήποτε είδους έργα, εξαιρουµένης της οικοδοµικής
άδειας που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1βτου Ν.
2730/1999, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του
Ν. 2947/2001. 11.α. Οι τουριστικοί λιµένες Ζέας, Αλίµου και Φλοίσβου στην Aττική,
στους + οποίους θα φιλοξενηθούν κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων του
2004 σκάφη + επισκεπτών και σκάφη στα οποία θα φιλοξενούνται επισκέπτες,
χαρακτηρίζονται ως χώροι Ολυµπιακής φιλοξενίας µε την έννοια του άρθρου 2 του
Ν. 2947/2001 και + διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2947/2001, όπως αυτός ισχύει
σήµερα. β. Στον Τουριστικό Λιµένα Φλοίσβου επιτρέπονται οι µεταολυµπιακές
χρήσεις εµπορικών + δραστηριοτήτων, διοίκησης, πολιτιστικές και αναψυχής, που
εξυπηρετούν τη + λειτουργία του τουριστικού λιµένα. Οι υφιστάµενοι και
κατασκευασθησόµενοι + χερσαίοι και λιµενικοί χώροι του Τουριστικού Λιµένα
Φλοίσβου εµφαίνονται στο + σχέδιο γενικής διάταξης, που θεωρήθηκε από τον
Προϊστάµενο του Οργανισµού + Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και δηµοσιεύεται σε
φωτοσµίκρυνση µε το νόµο αυτόν + στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα
διάταξη αποτελεί και την έγκριση + χωροθέτησης. Ειδικότερα, εγκρίνεται η θέση και
η διάταξη των κτιρίων και των + λιµενικών εγκαταστάσεων που θα κατασκευασθούν
στους πιο πάνω καθοριζόµενους + χώρους, όπως φαίνεται και περιγράφεται στο
παραπάνω σχέδιο γενικής διάταξης. Η µέγιστη επιτρεπόµενη δόµηση στον
Τουριστικό Λιµένα Φλοίσβου ορίζεται σε 3.800 + τ.µ. για χώρους κύριας χρήσης και
5.000 τ.µ. υπόγειων χώρων βοηθητικών χρήσεων, από τα οποία 1.200 τ.µ.
βοηθητικών χώρων εκτός περιγράµµατος κτιρίου και 2.000 τ.µ. χώρων υπόγειας
στάθµευσης. Επιπλέον στον ως άνω Τουριστικό Λιµένα έκταση, που εµφαίνεται υπό
στοιχεία Ν1, Ν2, Ν3, Β8, Β7, Β6, Ν1 στο ως άνω διάγραµµα, + χωροθετείται για την
εγκατάσταση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων. Στην έκταση αυτή επιτρέπεται η
κατασκευή κτισµάτων εµβαδού µέχρι 300 τ.µ. κατά ανώτατο όριο. γ. Στον τουριστικό
Λιµένα Ζέας επιτρέπονται οι µεταολυµπιακές χρήσεις εµπορικών δραστηριοτήτων,
διοίκησης και αναψυχής, που εξυπηρετούν τη λειτουργία του τουριστικού λιµένα. Οι
υφιστάµενοι και κατασκευασθησόµενοι χερσαίοι και λιµενικοί χώροι του
Τουριστικού Λιµένα Ζέας Αττικής εµφαίνονται στο σχέδιο γενικής διάταξης, που
θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και
δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε το νόµο αυτόν στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η παρούσα διάταξη αποτελεί και την έγκριση χωροθέτησης.

Ειδικότερα, εγκρίνεται η θέση και η διάταξη των κατασκευών και των λιµενικών
εγκαταστάσεων που θα ανεγερθούν στους πιο πάνω καθοριζόµενους χώρους, όπως
φαίνεται και περιγράφεται στο παραπάνω σχέδιο γενικής διάταξης. δ. Η παρούσα
έγκριση για τους Τουριστικούς Λιµένες Ζέας και Φλοίσβου επέχει θέση άδειας των
αρµόδιων πολεοδοµικών αρχών για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στη
µεταολυµπιακή χρήση των έργων. Οι απαιτούµενες, σύµφωνα µε τις οικείες
προδιαγραφές, µελέτες για την εκτέλεση των εργασιών κατατίθενται στην υπηρεσία
που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001,
εντός εξήντα (60) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. ε. Για τις εργασίες
επέκτασης των λιµενικών εγκαταστάσεων των ως άνω τουριστικών λιµένων,
απαιτείται η προηγούµενη εκπόνηση και έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160
Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ91 Α'). 12. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, +
Πολιτισµού και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού δύναται να παραχωρείται στην +
"Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε." µε αντάλλαγµα ή δωρεάν, η χρήση, διοίκηση +
και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από την εκτέλεση
Ολυµπιακών έργων, υπό την προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία
εντάσσονται στους σκοπούς της. Εάν για την εξυπηρέτηση των σκοπών της
παραπάνω εταιρείας απαιτηθεί η απόκτηση κατά κυριότητα από αυτήν ενός ή
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων, η κυριότητα αποκτάται µε πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, Πολιτισµού και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού. Για τον
προσδιορισµό του ανταλλάγµατος ισχύουν τα άρθρα 5 έως 7 του Ν. 3049/ 2002. 13.
Επιτρέπεται η δηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχή + του
∆ήµου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, η οποία περικλείεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, + ∆, Ε,
Ζ, Η, Θ, Α, όπως φαίνεται σε διάγραµµα κλίµακας 1:500 που θεωρήθηκε από + τον
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Μελετών Αθλητικών Έργων της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού, του οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα +
νόµο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι όροι και περιορισµοί δόµησης του +
παραπάνω χώρου καθορίζονται ως εξής: - Μέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης:
σαράντα τοις εκατό (40%) - Συντελεστής δόµησης: εξήντα εκατοστά (0,6) - Μέγιστη
κατ' όγκο εκµετάλλευση: κτιριακός όγκος µέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες κυβικά
µέτρα (250.000 µ3) - Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος: τριάντα πέντε µέτρα (35,0 µ.) Ελάχιστη απόσταση από τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου: κατά Γ.Ο.Κ.. Η
ρυµοτοµική γραµµή ταυτίζεται µε την οικοδοµική γραµµή στο πρόσωπο του
οικοπέδου. 14.α. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 12 του άρθρου 10 του Ν.
2947/2001, όπως + αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 82 του Ν.
3057/2002, + αντικαθίσταται. β. Το διάγραµµα κλίµακας 1:500 που συνοδεύει τις
διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 10 του Ν. 2947/ 2001, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 και
τροποποιούνται µε τον παρόντα νόµο, + αντικαθίσταται µε νέο διάγραµµα όµοιας
κλίµακας που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου
Θεσσαλονίκης, αντίτυπο του οποίου σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε το νόµο
αυτόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. γ. Για την έκδοση των πάσης φύσεως
οικοδοµικών αδειών των έργων και εργασιών που αναφέρονται και ρυθµίζονται στην
παράγραφο 12 του άρθρου 10 του Ν. 2947/ + 2001, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 10 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 + και τροποποιείται µε τον παρόντα
νόµο, αρµόδια είναι η υπηρεσία που ορίζεται + στην περίπτωση α' της παραγράφου 3

του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001. 15. Ως Ολυµπιακά µπορούν να χαρακτηρίζονται στο
νοµό Θεσσαλονίκης και έργα που είναι αναγκαία για τη διεκδίκηση ή την οργάνωση
της Παγκόσµιας Έκθεσης - EXPO + 2008. Το ίδιο ισχύει στο Νοµό Αχαΐας ως προς
έργα που εντάσσονται στο πρόγραµµα "Πάτρα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης 2006". Στις περιπτώσεις αυτές οι σχετικές ειδικές διατάξεις, εφόσον η ισχύς
τους λήγει νωρίτερα, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την ολοκλήρωση των έργων
αυτών και πάντως µέχρι 31.12.2008 για το Νοµό Θεσσαλονίκης και µέχρι 31.12.2006
για το Νοµό Αχαΐας. 16.α. Στο οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς
Μοναστηρίου, + Οδυσσέως, 26ης Οκτωβρίου και την Πλατεία ∆ηµοκρατίας του
εγκεκριµένου + ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Θεσσαλονίκης καταργείται ο
προβλεπόµενος χώρος για το κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου, καθορίζεται χώρος
στάθµευσης αυτοκινήτων + δηµόσιας χρήσης µε στοιχεία Α-Β-Γ-Γ-∆-∆'-Ζ-Η-Θ-Ι-ΚΑ και επιβάλλεται στοά + πλάτους 5,00 µέτρων στο πρόσωπο αυτού επί της οδού
26ης Οκτωβρίου, όπως + φαίνεται στο διάγραµµα υπό κλίµακα 1:500 που θεωρήθηκε
από τη ∆ιεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και
του οποίου αντίτυπο σε + φωτοσµίκρυνση θα δηµοσιευθεί µε το νόµο αυτόν στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. β. Για την κατασκευή του ανωτέρω έργου δεν
απαιτείται η έκδοση του + προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 1, 2
και 3 του Ν. 2052/1992, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν. 2947/2001 αναφέρεται
η έκδοση προεδρικού διατάγµατος µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, για τις ανάγκες εφαρµογής της παρούσας
παραγράφου, νοείται αντίστοιχα ο καθορισµός θέσεως της προηγούµενης
περιπτώσεως.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΥΠ ΠΡΟΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ-Α∆ΕΙΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΙ
Περιγραφή ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
όρου ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
θησαυρού: ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τίτλος Ρύθµιση θεµάτων της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων
Αρθρου: - Αθήνα 2004 Α.Ε. και άλλες διατάξεις
- Τα εντός " " τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφια της περ. α της παρ. 12
του παρόντος προστέθηκαν µε το άρθρο 6 του ν. 3243/2004 (Α΄
103/1.6.2004). - Τα εντός " " τελευταία εδάφια της περ. α της παρ. 12
του παρόντος προστέθηκαν µε το άρθρο 21 του ν. 3254/2004 (Α΄
Σχόλια: 137/22.7.2004).
Κείµενο Αρθρου

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ββ' της παρ. 2 του άρθρου 82 του
Ν. 3057/2002, µε το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν. 2598/
1998, προστίθεται νέο εδάφιο. 2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ββ' της παρ. 2 του
άρθρου 82 του Ν. 3057/2002, µε το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 17 του άρθρου 2
του Ν. 2598/1998, αντικαθίσταται . 3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γγ' της
παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002, µε το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 17 του
άρθρου 2 του Ν. 2598/1998, αντικαθίστανται. 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 31 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19Α') δεν εφαρµόζονται για τους
υπαλλήλους που συνάπτουν συµβάσεις εργασίας ή έργου µε την Οργανωτική
Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων -Αθήνα 2004, δυνάµενοι ελευθέρως να
απασχολούνται παράλληλα µε οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, εφόσον δεν
παρεµποδίζεται η οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους, εφαρµοζόµενης δε της
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Π.∆. 186/1992. 5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου
16 του Ν. 2947/2001 η λέξη "πέντε" αντικαθίσταται από τη λέξη "οκτώ". 6.
Προστίθεται στο άρθρο 16 του Ν. 3103/2003, ως παράγραφος 12 µε αναρίθµηση της
παραγράφου 12 σε 13. 7. Οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 3130/2003
εφαρµόζονται αναλόγως και για τις κοινοπραξίες του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.∆.
186/1992 και του άρθρου 12 παρ. 12 του Ν. 3052/2002, οι οποίες έχουν ανακηρυχθεί
ή θα ανακηρυχθούν Μεγάλοι Εθνικοί Χορηγοί, Επίσηµοι Υποστηρικτές ή Επίσηµοι
Προµηθευτές, από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004,
για την εκτέλεση των χορηγικών προγραµµάτων προς την Οργανωτική Επιτροπή
Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 και µόνο για το σκοπό αυτόν. Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2000 και µετά. 8.α. Στην
περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999, όπως
αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 18του Ν. 2947/
2001, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: ι. Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως γ'
αντικαθίσταται . ιι. Μετά το τρίτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' προστίθεται εδάφιο . ιιι.
Το τέταρτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν.
2725/1999, όπως αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7 του
άρθρου 18 του Ν. 2947/2001, διαγράφεται. iv. Το πέµπτο εδάφιο της περιπτώσεως γ'
διαγράφεται. β. Στο πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 2 του άρθρου
37 του Ν. 2725/1999, όπως αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7
του άρθρου 18 του Ν. 2947/2001 οι λέξεις "µε την οποία γίνεται ο διορισµός των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ο.Α" διαγράφονται. γ. Στο τέλος της
περιπτώσεως ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999, όπως
αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν.
2947/2001 προστίθεται εδάφιο . δ. Στο τέλος της περιπτώσεως η' της παραγράφου 2
του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999, όπως αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2947/2001 προστίθενται νέα εδάφια. 9. Στο
τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 2912/2001 (ΦΕΚ
94 Α'), όπως τροποποιήθηκε µε την περ. α' της παρ. 15 του άρθρου 82 του Ν.
3057/2002, ο αριθµός είκοσι (20) αντικαθίσταται από τον αριθµό τριάντα (30). 10. Η
παράγραφος 5 του άρθρου 5 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α') τροποποιείται. 11. Στο
άρθρο 2 του Ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α') προστίθεται παράγραφος 24. 12.α. Στο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού
Σώµατος των Ενόπλων ∆υνάµεων, καθώς και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών,
που διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας αρµοδιότητας τους κατά τη διεξαγωγή των
Ολυµπιακών Αγώνων ή σε επιχειρήσεις ευρείας κλίµακας προς αντιµετώπιση άλλων
έκτακτων ή σοβαρών καταστάσεων αστυνοµικής ή πυροσβεστικής φύσεως
παρέχεται, µε δαπάνη του ∆ηµοσίου, πλήρης διατροφή στις περιπτώσεις που το ως

άνω προσωπικό µετακινείται εκτός έδρας της Υπηρεσίας του και διατροφή µε
πρόχειρο φαγητό στις λοιπές περιπτώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησης της διατροφής, το είδος της
διατροφής, οι δικαιούχοι αυτής, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια. "Κατ' εξαίρεση, στο προαναφερόµενο προσωπικό που διατίθεται για
εκτέλεση υπηρεσίας κατά τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών
Αγώνων και δικαιούται διατροφής µε πρόχειρο φαγητό, µπορεί να χορηγείται αντί
του πρόχειρου φαγητού η αξία αυτού σε χρήµα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
καθορίζεται το ύψος του αντιτίµου του πρόχειρου φαγητού, η διαδικασία χορήγησης
του και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Το κατά τα ανωτέρω καταβαλλόµενο ποσό δεν
υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος και κρατήσεις υπέρ τρίτων." "Ειδικότερα στο
προσωπικό των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), του Λιµενικού και Πυροσβεστικού Σώµατος αντί
της χορήγησης πλήρους διατροφής δύναται να καταβάλλεται η αξία αυτής σε χρήµα.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος του αντιτίµου της δικαιούµενης
πλήρους διατροφής, η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης του και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Το κατά τα ανωτέρω καταβαλλόµενο ποσό δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος
και κρατήσεις υπέρ τρίτων." β. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Λιµενικού και του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς και των Ενόπλων ∆υνάµεων
κατά το χρονικό διάστηµα από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2004, επιτρέπεται να
διατίθεται για τη λήψη µέτρων τάξης και ασφάλειας των Ολυµπιακών Αγώνων κατά
παρέκκλιση των ρυθµίσεων περί ηµερησίας ανάπαυσης, καθώς και του
προβλεπόµενου κατά περίπτωση συνολικού αριθµού ωρών εργασίας και µέχρι 56
ώρες ανά εβδοµάδα. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, το προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος επιτρέπεται να διατίθεται επίσης κατά
παρέκκλιση των ως άνω ρυθµίσεων για την κάλυψη και των λοιπών υπηρεσιακών
αναγκών. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δύναται να αναστέλλεται και η
χορήγηση κανονικών αδειών στο προσωπικό που αναφέρεται στην παρούσα
περίπτωση µε απόφαση του οικείου Υπουργού. Στο προσωπικό που διατίθεται για
εκτέλεση υπηρεσίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα παραπάνω καταβάλλεται ειδική
αποζηµίωση, η οποία βαρύνει τους προϋπολογισµούς των Υπουργείων Εθνικής
Άµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, κατά περίπτωση και δεν
υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος και κρατήσεις υπέρ τρίτων. Οι δικαιούχοι της ειδικής
αποζηµίωσης και το ύψος αυτής κατά περίπτωση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας. Ειδικές
διατάξεις που περιορίζουν τη διάθεση προσωπικού υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνοµίας προς λήψη µέτρων τάξης και ασφάλειας δεν εφαρµόζονται κατά το
χρονικό διάστηµα από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2004. γ. Για την αντιµετώπιση
υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό, εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων έτους 2004,
επιτρέπεται µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος, για το διάστηµα από
1.7.2004 µέχρι 1.9.2004, η πρόσληψη προσωπικού, το οποίο αποστρατεύτηκε από το
Σώµα την τελευταία πενταετία, εφόσον υποβάλλει αίτηση και κατά την αποστρατεία
έφερε βαθµό µέχρι και του Πυραγού. Στους προσλαµβανοµένους καταβάλλεται
πέραν της δικαιούµενης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν.
2592/1998, σύνταξης και ηµερήσια αποζηµίωση χωρίς να γεννάται περαιτέρω καµία
αξίωση ούτε δικαίωµα για ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, υπηρεσιακά και λοιπά

θέµατα. Το ύψος της αποζηµίωσης, καθώς και ο αριθµός των προσλαµβανοµένων,
καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ηµόσιας
Τάξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα κριτήρια επιλογής, η
διαδικασία πρόσληψης, η πειθαρχική σχέση, ο χρόνος εργασίας, τα καθήκοντα,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού
∆ηµόσιας Τάξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. δ. Η
προθεσµία και η άσκηση προσφυγής στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά
αποφάσεων των Ανακριτικών Συµβουλίων, µε τις οποίες επιβάλλεται στο
πυροσβεστικό προσωπικό η ποινή της απόταξης ή της απόλυσης, δεν αναστέλλουν τις
εκδιδόµενες σε εκτέλεση αυτών πράξεις. 13. Αθλητές Ολυµπιακών αθληµάτων που
έχουν συµπληρώσει πενταετή νόµιµη παραµονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία
δωδεκαετία µπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 58 έως και 62 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α'), εφόσον κατά τα
λοιπά έχουν δικαίωµα να αγωνιστούν στην αντίστοιχη ελληνική εθνική οµάδα,
σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς του οικείου αθλήµατος µετά από εισήγηση
της οικείας εθνικής οµοσπονδίας και σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής Ολυµπιακής
Επιτροπής. 14. Στο τέλος του άρθρου 56 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α')
προστίθεται νέα παράγραφος 11. 15.α. Η παράγραφος 3του άρθρου 13του Ν.
2725/1999 καταργείται και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αναριθµείται σε
παράγραφο 3. β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται.
γ. Η παράγραφος 15του άρθρου 135του Ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 9 του άρθρου 20 του Ν. 2947/2001, αντικαθίσταται. δ. Η περίπτωση β'
της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ε. Η
υποπερίπτωση α' της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 καταργείται
και οι περιπτώσεις β', γ', δ', ε', στ', ζ', η' και θ' της ίδιας παραγράφου αναριθµούνται σε
α', β', γ', δ', ε', στ', ζ' και η' αντίστοιχα. στ. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 34 του Ν.
2725/ 1999 η φράση ", καθώς και των περιπτώσεων β' των παραγράφων 16 και 17
του άρθρου αυτού" διαγράφεται. ζ. Στο τέλος του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999,
προστίθεται νέα παράγραφος 28. η. Το τέταρτο εδάφιο του στοιχείου Α' της
παραγράφου 9 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν. 2947/2001, αντικαθίσταται . θ. Στο τέλος της
παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, προστίθεται εδάφιο . ι. Οι Έλληνες
Παραολυµπιονίκες που υπηρετούν στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
όπως αυτός οριοθετείται σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 2190/1994, κατατάσσονται
στο καταληκτικό µισθολογικό κλιµάκιο της κατηγορίας τους µε τριακονταπενταετή
υπηρεσία στο δηµόσιο τοµέα. ια. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 53
του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 77 του
Ν. 3057/2002, µετά τη λέξη "ανατίθεται" προστίθενται οι λέξεις "η διεκδίκηση" και
µετά τη λέξη "αγώνων" προστίθενται οι λέξεις "συνεδρίων, συνόδων και Ολυµπιακών
γεγονότων". ιβ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν. 2725/1999, όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 77 του Ν. 3057/2002 και
τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, προστίθεται νέο εδάφιο ιγ. Στην παράγραφο 2
του άρθρου 41ΣΤ του Ν. 2725/ 1999, όπως ισχύει, µετά το Ν. 3057/2002, προστίθεται
περίπτωση γ' . ιδ. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 41Ζτου Ν.
2725/1999, όπως ισχύει µετά το Ν. 3057/2002, προστίθεται δεύτερο εδάφιο. 16. α.
Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 η φράση
"και η πριν από την καταβολή οποιουδήποτε ποσού επιδότησης σύναψη µισθώσεως
των δωµατίων µε την Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων "Αθήνα 2004"
διαγράφεται. β. Στο έβδοµο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του Ν.
3057/2002 οι λέξεις "28η Φεβρουαρίου 2004" αντικαθίστανται από τις λέξεις "30ή

Ιουνίου 2004". γ. Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του Ν.
3057/2002 οι λέξεις "Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης" αντικαθίστανται από
τις λέξεις "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Ανάπτυξης". δ. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του Ν.
3057/2002 προστίθεται νέο εδάφιο . ε. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 52 του Ν.
3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α') η φράση "υπό την προϋπόθεση ότι έχει συναφθεί σύµβαση
µίσθωσης δωµατίων µε την Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων 2004"
διαγράφεται. 17. Οι οικοδοµικές άδειες για την επισκευή, µετασκευή, επέκταση ή
ανακαίνιση ξενοδοχείων που συµβάλλονται µε φορείς του ∆ηµοσίου για τις ανάγκες
της Ολυµπιακής φιλοξενίας, εκδίδονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην
περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 5του Ν. 2730/1999, όπως ισχύει. 18. α. Η
παράγραφος 2 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/ 1999, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 9
του Ν. 3057/2002, τροποποιείται β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 56Ατου Ν.
2725/1999, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002, τροποποιείται . γ. Η
ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 µέχρι και 7 του άρθρου 56Α του Ν.
2725/1999 αρχίζει από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που
προβλέπεται στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου. Μέχρι την έκδοση της ως άνω
κ.υ.α. ισχύουν οι τελευταίες εκδοθείσες άδειες λειτουργίας των αθλητικών
εγκαταστάσεων. δ. Η ισχύς της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
Ν. 2730/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.
2947/2001, επεκτείνεται µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2004, στο δε πεδίο εφαρµογής της
εντάσσονται και οι αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν χαρακτηριστεί µε την
ΕΥ∆Ε/Φ.250/95/ 7771/12.11.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Πολιτισµού ως ολυµπιακά προπονητήρια,
εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τους όρους δόµησης της περιοχής υποδοχής τους. 19.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται. 20. Προσωπικό µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στις αθλητικές
οµοσπονδίες και πλεονάζει επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση του, να µεταφέρεται µε
την ίδια σχέση εργασίας σε άλλη οµοσπονδία ή στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή.
Το ∆.Σ. της οµοσπονδίας υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γ.Γ.Α. τα στοιχεία του
προσωπικού που ζητά να µεταφερθεί. Η Γ.Γ.Α. ερευνά ποιοι φορείς έχουν ανάγκη το
πλεονάζον προσωπικό και στη συνέχεια, µε τη σύµφωνη γνώµη των ∆.Σ. των
οµοσπονδιών και των φορέων υποδοχής, προβαίνει στη µεταφορά του προσωπικού
αυτού, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού. Το µεταφερόµενο
προσωπικό κατατάσσεται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση του προσωπικού. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού
υπολογίζεται για τη µισθολογική του κατάταξη.

Αρθρο: 8
Ηµ/νία: 11.10.2004
Τίτλος Ρύθµιση θεµάτων της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων Αρθρου: Αθήνα 2004 Α.Ε. και άλλες διατάξεις
- Τα εντός " " εδάφια στο τέλος της περ. α της παρ. 12 του παρόντος
προστέθηκαν µε το άρθρο 6 του ν. 3243/2004 (Α΄ 103/1.6.2004).- Η εντός
" " φράση ("31 Αυγούστου 2004") του εδαφίου β΄της παρ. 16 τίθεται όπως
Σχόλια: αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 3270/2004 (Α΄

187/11.10.2004).
Κείµενο Αρθρου
1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ββ' της παρ. 2 του άρθρου 82 του
Ν. 3057/2002, µε το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν. 2598/
1998, προστίθεται νέο εδάφιο. 2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ββ' της παρ. 2 του
άρθρου 82 του Ν. 3057/2002, µε το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 17 του άρθρου 2
του Ν. 2598/1998, αντικαθίσταται . 3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γγ' της
παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002, µε το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 17 του
άρθρου 2 του Ν. 2598/1998, αντικαθίστανται. 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 31 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19Α') δεν εφαρµόζονται για τους
υπαλλήλους που συνάπτουν συµβάσεις εργασίας ή έργου µε την Οργανωτική
Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων -Αθήνα 2004, δυνάµενοι ελευθέρως να
απασχολούνται παράλληλα µε οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, εφόσον δεν
παρεµποδίζεται η οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους, εφαρµοζόµενης δε της
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Π.∆. 186/1992. 5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου
16 του Ν. 2947/2001 η λέξη "πέντε" αντικαθίσταται από τη λέξη "οκτώ". 6.
Προστίθεται στο άρθρο 16 του Ν. 3103/2003, ως παράγραφος 12 µε αναρίθµηση της
παραγράφου 12 σε 13. 7. Οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 3130/2003
εφαρµόζονται αναλόγως και για τις κοινοπραξίες του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.∆.
186/1992 και του άρθρου 12 παρ. 12 του Ν. 3052/2002, οι οποίες έχουν ανακηρυχθεί
ή θα ανακηρυχθούν Μεγάλοι Εθνικοί Χορηγοί, Επίσηµοι Υποστηρικτές ή Επίσηµοι
Προµηθευτές, από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004,
για την εκτέλεση των χορηγικών προγραµµάτων προς την Οργανωτική Επιτροπή
Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 και µόνο για το σκοπό αυτόν. Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2000 και µετά. 8.α. Στην
περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999, όπως
αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 18του Ν. 2947/
2001, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: ι. Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως γ'
αντικαθίσταται . ιι. Μετά το τρίτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' προστίθεται εδάφιο . ιιι.
Το τέταρτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν.
2725/1999, όπως αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7 του
άρθρου 18 του Ν. 2947/2001, διαγράφεται. iv. Το πέµπτο εδάφιο της περιπτώσεως γ'
διαγράφεται. β. Στο πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 2 του άρθρου
37 του Ν. 2725/1999, όπως αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7
του άρθρου 18 του Ν. 2947/2001 οι λέξεις "µε την οποία γίνεται ο διορισµός των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ο.Α" διαγράφονται. γ. Στο τέλος της
περιπτώσεως ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999, όπως
αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν.
2947/2001 προστίθεται εδάφιο . δ. Στο τέλος της περιπτώσεως η' της παραγράφου 2
του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999, όπως αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2947/2001 προστίθενται νέα εδάφια. 9. Στο
τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 2912/2001 (ΦΕΚ
94 Α'), όπως τροποποιήθηκε µε την περ. α' της παρ. 15 του άρθρου 82 του Ν.
3057/2002, ο αριθµός είκοσι (20) αντικαθίσταται από τον αριθµό τριάντα (30). 10. Η
παράγραφος 5 του άρθρου 5 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α') τροποποιείται. 11. Στο
άρθρο 2 του Ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α') προστίθεται παράγραφος 24. 12.α. Στο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού
Σώµατος των Ενόπλων ∆υνάµεων, καθώς και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών,
που διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας αρµοδιότητας τους κατά τη διεξαγωγή των

Ολυµπιακών Αγώνων ή σε επιχειρήσεις ευρείας κλίµακας προς αντιµετώπιση άλλων
έκτακτων ή σοβαρών καταστάσεων αστυνοµικής ή πυροσβεστικής φύσεως
παρέχεται, µε δαπάνη του ∆ηµοσίου, πλήρης διατροφή στις περιπτώσεις που το ως
άνω προσωπικό µετακινείται εκτός έδρας της Υπηρεσίας του και διατροφή µε
πρόχειρο φαγητό στις λοιπές περιπτώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησης της διατροφής, το είδος της
διατροφής, οι δικαιούχοι αυτής, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια. «Κατ' εξαίρεση, στο προαναφερόµενο προσωπικό που διατίθεται για
εκτέλεση υπηρεσίας κατά τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών
Αγώνων και δικαιούται διατροφής µε πρόχειρο φαγητό, µπορεί να χορηγείται αντί
του πρόχειρου φαγητού η αξία αυτού σε χρήµα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
καθορίζεται το ύψος του αντιτίµου του πρόχειρου φαγητού, η διαδικασία χορήγησης
του και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Το κατά τα ανωτέρω καταβαλλόµενο ποσό δεν
υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος και κρατήσεις υπέρ τρίτων.» β. Το προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού και του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς και
των Ενόπλων ∆υνάµεων κατά το χρονικό διάστηµα από 1 Ιουλίου έως 30
Σεπτεµβρίου 2004, επιτρέπεται να διατίθεται για τη λήψη µέτρων τάξης και
ασφάλειας των Ολυµπιακών Αγώνων κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων περί
ηµερησίας ανάπαυσης, καθώς και του προβλεπόµενου κατά περίπτωση συνολικού
αριθµού ωρών εργασίας και µέχρι 56 ώρες ανά εβδοµάδα. Κατά το ίδιο χρονικό
διάστηµα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού
Σώµατος επιτρέπεται να διατίθεται επίσης κατά παρέκκλιση των ως άνω ρυθµίσεων
για την κάλυψη και των λοιπών υπηρεσιακών αναγκών. Κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστηµα δύναται να αναστέλλεται και η χορήγηση κανονικών αδειών στο
προσωπικό που αναφέρεται στην παρούσα περίπτωση µε απόφαση του οικείου
Υπουργού. Στο προσωπικό που διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα παραπάνω καταβάλλεται ειδική αποζηµίωση, η οποία βαρύνει τους
προϋπολογισµούς των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής
Ναυτιλίας, κατά περίπτωση και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος και κρατήσεις
υπέρ τρίτων. Οι δικαιούχοι της ειδικής αποζηµίωσης και το ύψος αυτής κατά
περίπτωση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, ∆ηµόσιας
Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας. Ειδικές διατάξεις που περιορίζουν τη διάθεση
προσωπικού υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας προς λήψη µέτρων τάξης και
ασφάλειας δεν εφαρµόζονται κατά το χρονικό διάστηµα από 1 Ιουλίου έως 30
Σεπτεµβρίου 2004. γ. Για την αντιµετώπιση υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό, εν
όψει των Ολυµπιακών Αγώνων έτους 2004, επιτρέπεται µε απόφαση του Αρχηγού
Πυροσβεστικού Σώµατος, για το διάστηµα από 1.7.2004 µέχρι 1.9.2004, η πρόσληψη
προσωπικού, το οποίο αποστρατεύτηκε από το Σώµα την τελευταία πενταετία,
εφόσον υποβάλλει αίτηση και κατά την αποστρατεία έφερε βαθµό µέχρι και του
Πυραγού. Στους προσλαµβανοµένους καταβάλλεται πέραν της δικαιούµενης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998, σύνταξης και
ηµερήσια αποζηµίωση χωρίς να γεννάται περαιτέρω καµία αξίωση ούτε δικαίωµα για
ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, υπηρεσιακά και λοιπά θέµατα. Το ύψος της
αποζηµίωσης, καθώς και ο αριθµός των προσλαµβανοµένων, καθορίζονται µε
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία
πρόσληψης, η πειθαρχική σχέση, ο χρόνος εργασίας, τα καθήκοντα, καθώς και κάθε

άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. δ. Η προθεσµία και η
άσκηση προσφυγής στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά αποφάσεων των
Ανακριτικών Συµβουλίων, µε τις οποίες επιβάλλεται στο πυροσβεστικό προσωπικό η
ποινή της απόταξης ή της απόλυσης, δεν αναστέλλουν τις εκδιδόµενες σε εκτέλεση
αυτών πράξεις. 13. Αθλητές Ολυµπιακών αθληµάτων που έχουν συµπληρώσει
πενταετή νόµιµη παραµονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία µπορούν να
αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 58 έως
και 62 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α'), εφόσον κατά τα λοιπά έχουν δικαίωµα να
αγωνιστούν στην αντίστοιχη ελληνική εθνική οµάδα, σύµφωνα µε τους διεθνείς
κανονισµούς του οικείου αθλήµατος µετά από εισήγηση της οικείας εθνικής
οµοσπονδίας και σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής. 14. Στο
τέλος του άρθρου 56 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') προστίθεται νέα παράγραφος
11. 15.α. Η παράγραφος 3του άρθρου 13του Ν. 2725/1999 καταργείται και η
παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αναριθµείται σε παράγραφο 3. β. Η παράγραφος 3
του άρθρου 22 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται. γ. Η παράγραφος 15του άρθρου
135του Ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 20
του Ν. 2947/2001, αντικαθίσταται. δ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου
34 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ε. Η υποπερίπτωση α' της παραγράφου 13 του
άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 καταργείται και οι περιπτώσεις β', γ', δ', ε', στ', ζ', η' και
θ' της ίδιας παραγράφου αναριθµούνται σε α', β', γ', δ', ε', στ', ζ' και η' αντίστοιχα. στ.
Στην παράγραφο 19 του άρθρου 34 του Ν. 2725/ 1999 η φράση ", καθώς και των
περιπτώσεων β' των παραγράφων 16 και 17 του άρθρου αυτού" διαγράφεται. ζ. Στο
τέλος του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, προστίθεται νέα παράγραφος 28. η. Το
τέταρτο εδάφιο του στοιχείου Α' της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999,
όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν. 2947/2001,
αντικαθίσταται . θ. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999,
προστίθεται εδάφιο . ι. Οι Έλληνες Παραολυµπιονίκες που υπηρετούν στο ∆ηµόσιο
και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται σύµφωνα µε το άρθρο 14
του Ν. 2190/1994, κατατάσσονται στο καταληκτικό µισθολογικό κλιµάκιο της
κατηγορίας τους µε τριακονταπενταετή υπηρεσία στο δηµόσιο τοµέα. ια. Στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 77 του Ν. 3057/2002, µετά τη λέξη
"ανατίθεται" προστίθενται οι λέξεις "η διεκδίκηση" και µετά τη λέξη "αγώνων"
προστίθενται οι λέξεις "συνεδρίων, συνόδων και Ολυµπιακών γεγονότων". ιβ. Στο
τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν. 2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε
µε την παράγραφο 8 του άρθρου 77 του Ν. 3057/2002 και τροποποιείται µε τον
παρόντα νόµο, προστίθεται νέο εδάφιο ιγ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41ΣΤ του
Ν. 2725/ 1999, όπως ισχύει, µετά το Ν. 3057/2002, προστίθεται περίπτωση γ' . ιδ.
Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 41Ζτου Ν. 2725/1999, όπως ισχύει
µετά το Ν. 3057/2002, προστίθεται δεύτερο εδάφιο. 16. α. Στο τέταρτο εδάφιο της
παραγράφου 17 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 η φράση "και η πριν από την
καταβολή οποιουδήποτε ποσού επιδότησης σύναψη µισθώσεως των δωµατίων µε την
Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων "Αθήνα 2004" διαγράφεται. β. Στο
έβδοµο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 οι λέξεις "28η
Φεβρουαρίου 2004" αντικαθίστανται από τις λέξεις «31 Αυγούστου 2004». γ. Στο
όγδοο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 οι λέξεις "Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης" αντικαθίστανται από τις λέξεις "Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης". δ. Μετά το
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 προστίθεται νέο

εδάφιο . ε. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 52 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α') η φράση
"υπό την προϋπόθεση ότι έχει συναφθεί σύµβαση µίσθωσης δωµατίων µε την
Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων 2004" διαγράφεται. 17. Οι οικοδοµικές
άδειες για την επισκευή, µετασκευή, επέκταση ή ανακαίνιση ξενοδοχείων που
συµβάλλονται µε φορείς του ∆ηµοσίου για τις ανάγκες της Ολυµπιακής φιλοξενίας,
εκδίδονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου
5του Ν. 2730/1999, όπως ισχύει. 18. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 56Α του Ν.
2725/ 1999, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002, τροποποιείται β. Η
παράγραφος 8 του άρθρου 56Ατου Ν. 2725/1999, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 9
του Ν. 3057/2002, τροποποιείται . γ. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 µέχρι
και 7 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 αρχίζει από την έκδοση της κοινής
υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου. Μέχρι
την έκδοση της ως άνω κ.υ.α. ισχύουν οι τελευταίες εκδοθείσες άδειες λειτουργίας
των αθλητικών εγκαταστάσεων. δ. Η ισχύς της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του
άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου
5 του Ν. 2947/2001, επεκτείνεται µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2004, στο δε πεδίο
εφαρµογής της εντάσσονται και οι αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν
χαρακτηριστεί µε την ΕΥ∆Ε/Φ.250/95/ 7771/12.11.2003 κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Πολιτισµού ως
ολυµπιακά προπονητήρια, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τους όρους δόµησης της
περιοχής υποδοχής τους. 19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του Ν. 2725/1999
αντικαθίσταται. 20. Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου που υπηρετεί στις αθλητικές οµοσπονδίες και πλεονάζει επιτρέπεται, ύστερα
από αίτηση του, να µεταφέρεται µε την ίδια σχέση εργασίας σε άλλη οµοσπονδία ή
στην Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή. Το ∆.Σ. της οµοσπονδίας υποχρεούται να
ανακοινώσει στη Γ.Γ.Α. τα στοιχεία του προσωπικού που ζητά να µεταφερθεί. Η
Γ.Γ.Α. ερευνά ποιοι φορείς έχουν ανάγκη το πλεονάζον προσωπικό και στη συνέχεια,
µε τη σύµφωνη γνώµη των ∆.Σ. των οµοσπονδιών και των φορέων υποδοχής,
προβαίνει στη µεταφορά του προσωπικού αυτού, ύστερα από απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού. Το µεταφερόµενο προσωπικό κατατάσσεται σε συνιστώµενες
προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες καταργούνται
αυτοδικαίως µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού. Ο χρόνος
προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού υπολογίζεται για τη µισθολογική του
κατάταξη.

Αρθρο: 9
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Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΜΟΥΣΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ
Ρύθµιση θεµάτων ανέγερσης του Νέου Μουσείου
Τίτλος Αρθρου: Ακρόπολης
Κείµενο Αρθρου
1. Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης ανεγείρεται στο οικοδοµικό τετράγωνο του
∆ήµου Αθηναίων που περικλείεται από τις οδούς ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου,
Μητσαίων, Χατζηχρήστου και Μακρυγιάννη και ειδικότερα στην έκταση που
ορίζεται µε στοιχεία α, β, γ, δ, Μ, Ν, Ξ, Α, Β, Γ, ∆, α στο διάγραµµα κλίµακας 1:500

που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µε την υπ' αριθµ.
78894/1996 πράξη του και αντίτυπο του σε φωτοσµίκρυνση, δηµοσιεύεται στο από
6.8.1996 προεδρικό διάταγµα (ΦΕΚ1006 ∆'). 2. Πέραν των ειδικών όρων και
περιορισµών δόµησης για την ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης που ισχύουν
σύµφωνα µε τις κείµενες ειδικές διατάξεις, ορίζονται επιπροσθέτως τα ακόλουθα, τα
οποία υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθµισης: α. Επιτρέπεται η τοποθέτηση του
κτιρίου ελεύθερα στο οικόπεδο και ειδικότερα η µη τήρηση της απόστασης "∆" από
τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν.
1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. β. ∆εν προσµετράται
στο συντελεστή δόµησης η επιφάνεια των υπόγειων ορόφων για
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις µε ύψος µεγαλύτερο των τριών (3) µέτρων. 3.
Η κατασκευή και λειτουργία του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, περί του οποίου η
αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ µελέτη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 διέπεται
από τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους: α. Οριακές τιµές εκποµπής
ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων: Όσον αφορά τις αέριες εκποµπές οι
επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.1987 (ΦΕΚ 135
Α') και 25/18.3.1988 (ΦΕΚ 52 Α'). Για τα υγρά απόβλητα θα εφαρµόζονται οι
ισχύουσες νοµαρχιακές αποφάσεις. β. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και
δονήσεων: Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο, πρέπει να τηρούνται
τα προβλεπόµενα στις Αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων υπ' αριθµ. 56206/1613 (ΦΕΚ570 Β/9.9.1986), 69001/1921 (ΦΕΚ
751 Β/ 18.8.1988) και 765 (ΦΕΚ 81 Β/21.2.1991). γ. Τεχνικά έργα, µέτρα, όροι και
περιορισµοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν για την αντιµετώπιση
της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και
παρακολούθησης της εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων: γ.1. Κατά τη φάση της
κατασκευής πρέπει να γίνουν ή να τηρούνται τα παρακάτω: 1. Σχετικά µε το θόρυβο,
ο ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συµµορφωθεί προς όλες τις κείµενες
διατάξεις και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη µείωση στο ελάχιστο των
µεγάλων ηχητικών εκποµπών και τον περιορισµό των θορύβων και των δονήσεων
µέσα στα αποδεκτά όρια. 2. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η
χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί
θορύβου σύµφωνα µετά οριζόµενα στην παράγραφο β' παραπάνω. Η επιβλέπουσα
υπηρεσία υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω. Μέση στάθµη θορύβου
κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 db (A). 3. Σε περίπτωση που
κατά την κατασκευή του έργου προκύψει θέµα µετακίνησης ή επέµβασης σε δίκτυα
υποδοµής, απαιτείται η έγκαιρη ειδοποίηση των αρµόδιων ∆.Ε.Κ.Ο. και συνεννόηση
µε αυτές. 4. Τα οχήµατα µεταφοράς προϊόντων εκσκαφών και οικοδοµικών υλικών
να είναι καλυµµένα, για την αποφυγή εκποµπής σκόνης, και η διακίνηση τους να
γίνεται από κεντρικές οδούς των Αθηνών. 5. Τα προϊόντα εκσκαφής να διατίθενται
στη χωµατερή Άνω Λιοσίων ή σε άλλους εγκεκριµένους χώρους,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που δέχονται προϊόντα εκσκαφής του Μετρό Αθηνών.
Τα υπόλοιπα απορρίµµατα να συλλέγονται σε ειδικά ανοικτά κιβώτια (containers) και
να διατίθενται επίσης στους παραπάνω χώρους. 6. Να γίνεται συστηµατικός
καθαρισµός του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής µε υδροφόρα ή σάρωθρο µε
καταιονισµούς νερού. 7. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής πρέπει να δοθεί προσοχή
στη δυνατότητα παροχέτευσης των οµβρίων απορροών. Η ύπαρξη κλίσης στο
οικόπεδο και τη γύρω περιοχή διευκολύνει την απορροή, αλλά ταυτόχρονα κάνει
αναγκαία τη λήψη µέτρων για την κατεύθυνση των ροών των υδάτων και την
αποφυγή διοχέτευσης καθιζανόντων στερεών στο δίκτυο αποχέτευσης. 8. Οι περιοχές

χωµατουργικών εργασιών να περιφραχθούν. 9. Να γίνεται συστηµατική διαβροχή των
εργοταξιακών χώρων. 10. Να τηρούνται τα επιτρεπόµενα όρια χώρων εργασίας
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 11. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων σε
µεσηµβρινές και νυχτερινές ώρες, καθώς και σε αργίες να λαµβάνεται ειδική µέριµνα
για τον περιορισµό της όχλησης. 12. Οι χωµατουργικές εργασίες να γίνονται µε την
επίβλεψη αρχαιολόγου και µε την εποπτεία της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών. 13. Να κατασκευασθεί µόνιµο δίκτυο πυροπροστασίας.
γ.2. Κατά τη φάση της λειτουργίας: 1. Να αποκατασταθεί και διαµορφωθεί
κατάλληλα ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου. δ. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να
επιβάλει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στον εκάστοτε ανάδοχο. ε. Χρονικό
διάστηµα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων: Οι προαναφερόµενοι περιβαλλοντικοί
όροι ισχύουν για όσο χρόνο διαρκέσουν τα έργα κατασκευής µε την προϋπόθεση ότι
δεν θα έχει επέλθει ουσιώδης µεταβολή των δεδοµένων. Ο έλεγχος τήρησης των
ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων ανατίθεται στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.
Τυχόν τροποποιήσεις των περιβαλλοντικών όρων γίνονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Πολιτισµού. 4.
Επιτρέπεται η ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης σύµφωνα µε την από
30/31.5.2003 µελέτη, η οποία ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Μελετών
Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισµού και η οποία
ειδικότερα περιλαµβάνει: α) Αρχιτεκτονική µελέτη η οποία περιλαµβάνει: - Μελέτη
Περιβάλλοντος Χώρου - Μελέτη Κτιρίου - Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα - ∆ιάγραµµα Κάλυψης, ∆όµησης και Φύτευσης - Μελέτη
ΣΑΥ-ΦΑΥ. β) Στατική µελέτη η οποία περιλαµβάνει: - Στατική Μελέτη Κτιρίου Στατική Μελέτη Κατασκευών Περιβάλλοντος Χώρου - Μελέτη Σεισµικής Μόνωσης
- Μελέτη Αντιστηρίξεων Πρανών Εκσκαφής. γ) Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων η
οποία περιλαµβάνει: - Μελέτη Αποχέτευσης - Οµβρίων - Μελέτη ύδρευσης άρδευσης - Μελέτη ∆οµηµένης Καλωδίωσης - Ασύρµατης Αναζήτησης - Ασύρµατης
Επικοινωνίας -Ενδοεπικοινωνίας - Μελέτη Συστηµάτων Ασφαλείας - Μελέτη
Μεγαφώνων - Ρολογιών - R/TV - Μελέτη Πυρανίχνευσης - Μελέτη Πυρόσβεσης Μελέτη Αντικεραυνικής Προστασίας - Γειώσεων - Μελέτη Πεπιεσµένου Αέρα Μελέτη Εγκατάστασης Κενού - Μελέτη Ανυψωτικών - Ανελκυστήρων - Μελέτη
Καύσιµου Αερίου - Μελέτη Κλιµατισµού - Μελέτη Ισχυρών Ρευµάτων. δ) Μελέτη
υαλοπετασµάτων του περιβλήµατος του κτιρίου. Εγκρίνεται η θέση και η διάταξη
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, όπως
απεικονίζονται σε τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500 και σε διάγραµµα
κάλυψης κλίµακας 1:500, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης
Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισµού και
δηµοσιεύονται σε φωτοσµίκρυνση µε τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η παρούσα έγκριση και ρύθµιση του παρόντος άρθρου επέχουν θέση
άδειας της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής για την εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης
του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Κατά νόµο επιβλέπων των εργασιών, που
αντιστοιχεί στην οικοδοµική άδεια, είναι ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
Εκτελέσεως Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου
Πολιτισµού. 5. Για τυχόν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις ή ενηµερώσεις της
οικοδοµικής άδειας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αρµόδια είναι η
υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν.
2947/2001. 6. Η υπ' αριθµ. 1435/2002 άδεια εκσκαφών και αντιστηρίξεων της
Πολεοδοµίας Αθηνών, όπως αναθεωρήθηκε µε την υπ' αριθµ. 985/2003 πράξη της,

καταργείται από την έκδοση της, οι δε σχετικές εκτελεσθείσες βάσει αυτής εργασίες
περιλαµβάνονται στην οικοδοµική άδεια της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ Ω∆ΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
όρου ΤΕΧΝΕΣ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
θησαυρού: ΣΤΑ∆ΙΑ
Τίτλος
Αρθρου: Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις
Η διάταξη της παρ. 32 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως
Σχόλια: τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28 του ν.3498/2006 ΦΕΚ Α 230.
Κείµενο Αρθρου
1.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ
124 Α'), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 34 του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001
η φράση "χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων όπως φαίνεται µε στοιχεία Α' Β' Γ∆' Ε'
ΖΆ' στο ίδιο διάγραµµα" αντικαθίσταται µε φράση. β. Το διάγραµµα που συνοδεύει
την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Ν. 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε µε την
παράγραφο 34 του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001, αντικαθίσταται µε νέο διάγραµµα
κλίµακας 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο του Οργανισµού Ρυθµιστικού
Σχεδίου Θεσσαλονίκης, και του οποίου το αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται
µε τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α') αντικαθίσταται. 3. α.
Στο πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως β' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Ν.
2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α'), όπως ισχύει, µετά τη φράση "από το Ταµείο
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων" προστίθεται φράση. β. Στο τέταρτο
εδάφιο της περιπτώσεως β' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997, όπως
ισχύει, µετά τη φράση "από τον Πρόεδρο του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων"
προστίθεται φράση. 4. α. Στο τέλος της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 2Α του
άρθρου 6 του Ν. 2557/1997, όπως αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου
6 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α'), προστίθεται νέο εδάφιο. β. Στο τέλος της
περιπτώσεως ιδ' της παραγράφου 2 Α του άρθρου 6 του Ν. 2557/1997, όπως αυτή
προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2819/2000 και όπως έχει
συµπληρωθεί και τροποποιηθεί µε την παράγραφο 23 του άρθρου 80 του Ν.
3057/2002, προστίθεται εδάφιο. γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου
13 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α'), η οποία προστέθηκε µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 2833/ 2000 (ΦΕΚ 150 Α'), εφαρµόζονται και για
τις χορηγίες προς τον Οργανισµό Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού Α.Ε., οι οποίες
αφορούν στην οργάνωση και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων. δ. Στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 ο αριθµός "2.000"
αντικαθίσταται από αριθµό και µετά τις λέξεις "Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών
Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε." προστίθενται λέξεις. 5. Οι διατάξεις της παραγράφου 11
του άρθρου 80 του Ν. 3057/2002 εφαρµόζονται αναλόγως και στους υπαλλήλους του

Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης. Η προκαλούµενη
από την παρούσα ρύθµιση δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ανωτέρω
Μουσείου. 6. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α') εφαρµόζονται και για τον Πρόεδρο και τα
µέλη των γνωµοδοτικών οργάνων των άρθρων 49, 50 και 51 του Ν. 3028/2002. 7. Η
προϋπηρεσία µόνιµων (µε τις διατάξεις του Ν. 2738/1999) υπαλλήλων του
Υπουργείου Πολιτισµού που διανύθηκε µετά το χρονικό διάστηµα που αυτοί
υπηρετούσαν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µετά την
κατάργηση µε το Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ233 Α') των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου µε την επωνυµία Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό Θέατρο και Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος και συγκεκριµένα για το χρονικό διάστηµα από 27.12.1994 µέχρι
την ηµεροµηνία της κατάταξης του καθενός σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στο Υπουργείο Πολιτισµού, σε εφαρµογή των διατάξεων των νόµων
2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α'), 2349/1996 (ΦΕΚ 76 Α') και 2435/1996 (ΦΕΚ 189 Α'),
λογίζεται ως πραγµατική δηµόσια προϋπηρεσία µε κάθε συνέπεια µισθολογική και
βαθµολογική. 8.α. Στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
συνιστώνται σε υφιστάµενους ή νέους κλάδους οι παρακάτω οργανικές θέσεις:
Κλάδος Π Ε7 Αρχαιολόγων: θέσεις 8 Κλάδος ΠΕ13 Πληροφορικής: θέσεις 2 Κλάδος
Π Ε14 Βιβλιοθηκονοµίας: θέσεις 1 Κλάδος ΤΕ7 Συντηρητών Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης: θέσεις 2 Κλάδος ΤΕ 8 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών: θέσεις
3 Κλάδος ΤΕ 9 Γραφιστών: θέσεις 2 β. Στο Υπουργείο Πολιτισµού συνιστώνται σε
υφιστάµενους ή νέους κλάδους οι παρακάτω οργανικές θέσεις: Κλάδος ΠΕ
Μουσειοπαιδαγωγών: θέσεις 15 9. Οι µόνιµοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στο τ.
"Άρµα Θέσπιδος" και υπήγοντο στο καθεστώς του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α') µέχρι
τη διάλυση του παραπάνω νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε το Ν. 1348/1983
(ΦΕΚ 447 Α'), κατά την αποχώρηση τους από την Υπηρεσία δύνανται να λαµβάνουν,
µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, για το χρόνο υπηρεσίας τους στο τ. "Άρµα
Θέσπιδος" το προβλεπόµενο, βάσει των διατάξεων του Ν. 103/1975, όπως αυτές
εκάστοτε ισχύουν, εφάπαξ βοήθηµα, από τους κωδικούς αριθµούς εξόδων
µισθοδοσίας του τακτικού προϋπολογισµού. Το Υπουργείο Πολιτισµού βαρύνεται µε
τις υποχρεώσεις του ανωτέρω καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆., ως καθολικός διάδοχος
αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο2του Ν. 1348/1983. 10. Όπου κατά τις κείµενες
διατάξεις που αφορούν σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού, γίνεται
αναφορά σε αρχαιολογικό έργο και αρχαιολογικά έργα ή εργασίες, περιλαµβάνονται
η επιστηµονική, τεχνική, λειτουργική και διαχειριστική υποστήριξη τους. 11.α. Το
τουριστικό περίπτερο της Μαντινείας, το οποίο τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση
της "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α. Ε." παραχωρείται κατά χρήση στο Υπουργείο
Πολιτισµού. β.ι. Η έκταση του Τύµβου Μαραθώνα συνολικού εµβαδού 8.230 τ.µ. και
ειδικότερα η έκταση µε στοιχεία ΑΒΓΑ εµβαδού 6.180 τ.µ. και η έκταση µε στοιχεία
ΗΖΕ∆Η εµβαδού 2.050 τ.µ., καθώς και το τουριστικό περίπτερο του Τύµβου
Μαραθώνας µε στοιχεία αβγδα εµβαδού 400 τ.µ., όπως όλα τα παραπάνω
απεικονίζονται στο από 12.11.2003 τοπογραφικό διάγραµµα, που θεωρήθηκε από τον
προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, και
του οποίου αντίτυπο δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, παραχωρούνται δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή από
τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού και την "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.", η
οποία έχει τη διοίκηση και διαχείριση τους, στο Υπουργείο Πολιτισµού, για την
προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου εν όψει και της τέλεσης των
Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Με τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου λύεται
αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση κάθε σχετική µε τα παραπάνω ακίνητα

σύµβαση που έχει συναφθεί µεταξύ του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού ή της
"Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε." ή άλλου φορέα µε οποιονδήποτε τρίτο και
εκδίδεται από τον Υπουργό Πολιτισµού πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά
οποιουδήποτε τρίτου κατέχει ή χρησιµοποιεί τα εν λόγω ακίνητα. Η προθεσµία
ανακοπής και η τυχόν άσκηση αυτής κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής
δεν αναστέλλει την εκτέλεση του. Για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής
αποβολής εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2318/1995 (ΦΕΚ 126 Α'), όπως ισχύει.
ιι. Στον αποβαλλόµενο νόµιµο κάτοχο οφείλεται αποζηµίωση δώδεκα (12) µηνιαίων
µισθωµάτων, η οποία καταβάλλεται από το Υπουργείο Πολιτισµού ή το Ταµείο
∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών 'Εργων του Υπουργείου
Πολιτισµού. Κάθε διαφορά που προκύπτει από τυχόν αξίωση του αποβαλλόµενου
νόµιµου κατόχου για επιπλέον αποζηµίωση επιλύεται από το Μονοµελές
Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας. 12. Στο τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 7 του
άρθρου 7 του Ν. 2557/1997, όπως ισχύει, οι λέξεις "στα θέµατα ασφαλείας και
ασφάλισης", αντικαθίστανται από λέξεις. 13. α. Οι περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1
του άρθρου 15 του Β.∆. 16/1966 (ΦΕΚ7Α') αντικαθίστανται. β. Ο ∆ιευθυντής Ωδείου
ή Μουσικής Σχολής µπορεί να διευθύνει ένα Ωδείο ή Μουσική Σχολή και δύο
Παραρτήµατα αυτών, εφόσον εδρεύουν στην ίδια πόλη, ή και ένα παράρτηµα του
εκπαιδευτηρίου, εφόσον η έδρα του βρίσκεται σε διαφορετική πόλη, ή δύο µουσικά
εκπαιδευτήρια. γ. Η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου ή
Μουσικής Σχολής ή Παραρτήµατος αυτών ή προσθήκης τµηµάτων σπουδών ή
µεταβίβασης της άδειας ή µεταστέγασης του ιδρύµατος (πλην εξαιρετικών
περιπτώσεων) ή αλλαγής επωνυµίας, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στα άρθρα 2, 15 και 16 του Β.∆. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α'), όπως
συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 1597/ 1986 (ΦΕΚ 68 Α'),
υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού από 1ης
Ιανουαρίου µέχρι και 30 Μαρτίου κάθε χρόνου, η δε απόφαση εκδίδεται µέχρι και 31
Ιουλίου. δ. Το κτίριο για τη στέγαση ιδιωτικού εκπαιδευτικού µουσικού ιδρύµατος
πρέπει να διαθέτει πέντε (5) τουλάχιστον αίθουσες διδασκαλίας, όταν πρόκειται για
Ωδείο και τρεις (3) τουλάχιστον αίθουσες διδασκαλίας, όταν πρόκειται για Μουσική
Σχολή ή Παράρτηµα αυτών. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων καταλληλότητας των
κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται από Επιτροπή που αποτελείται από δύο τεχνικούς
(αρχιτέκτονα ή πολιτικό µηχανικό) και έναν υγειονοµικό. Για την Περιφέρεια
Αττικής η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού. Εκτός
Αττικής ορίζονται Επιτροπές µε την ίδια σύνθεση, µε απόφαση του οικείου Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας. Η Επιτροπή ενεργεί αυτοψία και υποβάλλει έκθεση στην
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού. Επίσης προβαίνει και σε περιοδικό
κτιριολογικό έλεγχο, µετά από εντολή της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου
Πολιτισµού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι λοιπές προϋποθέσεις καταλληλότητας των
κτιρίων των ιδιωτικών µουσικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και τα δικαιολογητικά
του κτιριολογικού ελέγχου, που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση χορήγησης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας µουσικού εκπαιδευτηρίου. ε. Στη σχολή ενόργανης µουσικής
του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης λειτουργεί τµήµα κλασικής κιθάρας. Η αριθµ.
ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/33992/31.8.1987 υπουργική απόφαση "Προϋποθέσεις Λειτουργίας
Τµήµατος Κλασικής Κιθάρας (ΦΕΚ 500 Β')", που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της
παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68 Α'), έχει ανάλογη
εφαρµογή. στ. Στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και στα αναγνωρισµένα Ωδεία
λειτουργούν επιπλέον Σχολές ∆ιεύθυνσης Ορχήστρας, ∆ιεύθυνσης Χορωδίας,

Σαξοφώνου και Παραδοσιακής Μουσικής. Στις αναγνωρισµένες Μουσικές Σχολές
µπορεί να λειτουργούν επιπλέον Σχολές σαξοφώνου και Παραδοσιακής Μουσικής.
Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως ορίζονται τα έτη φοίτησης, τα απαιτούµενα προσόντα των
σπουδαστών, τα διδασκόµενα µαθήµατα κατά κύκλους σπουδών, η διαίρεση τους σε
ειδικά και γενικά, η εξεταστέα ύλη, οι τίτλοι σπουδών, καθώς και τα προσόντα του
διδακτικού προσωπικού. Ειδικώς για τη σχολή παραδοσιακής µουσικής µε την ίδια
απόφαση ορίζονται επιπλέον και τα τυχόν τµήµατα σπουδών. 14.α. Στο τέλος της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127 Α'), όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο. β. Οι ∆ιευθυντές ή οι Καλλιτεχνικοί ∆ιευθυντές νοµικών
προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού θεωρούνται διοικητές
για την εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 37 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002
(ΦΕΚ 152 Α'). 15. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 2557/1997
αντικαθίσταται. 16. Στο τέλος της περιπτώσεως α' της παραγράφου 3 του άρθρου 12
του Ν. 2273/1994 προστίθενται νέα εδάφια. 17. Οι καλλιτεχνικές Επιτροπές των
Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης καταργούνται και οι αρµοδιότητες
τους περιέρχονται στους ∆ιευθυντές των Ορχηστρών. 18. Στο άρθρο 1 του Π.∆.
315/1992 (ΦΕΚ 160 Α') επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α. Στην 3η κατηγορία και
µετά τις λέξεις "(Κορυφαίοι Α)" προστίθεται φράση, ενώ στο τέλος της ίδιας
κατηγορίας προστίθεται φράση. β. Στην 4η κατηγορία η φράση "∆ύο στη βαθεία
σάλπιγγα (µπαστούµπα) και" αντικαθίσταται µε φράση. γ. Στην 5η κατηγορία η
φράση: "∆εκαέξι (16) στα πρώτα βιολιά (τούτι)" αντικαθίσταται µε φράση. 19. Το
δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.
2557/1997 αντικαθίσταται. 20. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του
Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται. 21. Στο Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος,
συνιστώνται σε υφιστάµενους ή νέους κλάδους οι κάτωθι νέες οργανικές θέσεις: ΠΕ
∆ιοικητικού - Οικονοµικού 12 θέσεις ΠΕ Φιλολόγων 1 θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων 1
θέση ΠΕ Πληροφορικής 2 θέσεις ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων 1 θέση ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού 3 θέσεις ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής 1 θέση ∆Ε
∆ιοικητικού - Λογιστικού 5 θέσεις ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων 1 θέση ΥΕ
Επιµελητών 2 θέσεις ΥΕ Φυλάκων 1 θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1 θέση
Συνιστάται επίσης µία (1) θέση δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής. 22. Το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρο 52 του Ν. 3028/2002 αντικαθίσταται. 23. Οι
διατάξεις της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000
εφαρµόζονται αναλόγως και επί του αποσπώµενου σε θέση ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας
Συντήρησης Μνηµείων Ακροπόλεως (Υ.Σ.Μ.Α.) υπαλλήλου του Υπουργείου
Πολιτισµού, µε βαθµό ∆ιευθυντή. 24. Από τις τριακόσιες εβδοµήντα δύο (372)
οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού του Υπουργείου Πολιτισµού, οι
τριάντα (30) καταλαµβάνονται από πτυχιούχους Φιλοσοφικής Σχολής Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής ή ισοτίµου αλλοδαπής. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. 25. Υπάλληλοι
οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του Π.∆. 191/2003 υπηρετούσαν στους κλάδους ΠΕ7
Συντηρητών Καλλιτεχνών και Μουσειακών Ζωγράφων και ΠΕ10 Μουσειακών
Γλυπτών του Υπουργείου Πολιτισµού, οι οποίοι δεν έχουν τα τυπικά προσόντα του
κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, όπως αυτά περιγράφονται
στο Π.∆. 191/2003 και έχουν δωδεκαετή προϋπηρεσία στη συντήρηση αρχαιοτήτων
και έργων τέχνης, προσηκόντως αποδεικνυόµενη από την ∆.Σ.Α.Ν.Μ. του
Υπουργείου Πολιτισµού, κατατάσσονται σε προσωρινό κλάδο Π Ε Συντηρητών
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Υπουργείου Πολιτισµού, ύστερα από αίτηση
τους που υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.
Με τη δηµοσίευση του παρόντος κάθε προηγούµενη πράξη κατάταξης των ως άνω

υπαλλήλων από το Υπουργείο Πολιτισµού καταργείται. 26. Κατά την πρώτη
εφαρµογή του Π.∆. 191/2003 το προσωπικό, το οποίο κατά τη δηµοσίευση του
ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος υπηρετούσε σε µονάδες (έδρα Υπηρεσίας,
Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους κ.λπ.) των Περιφερειακών ή Ειδικών
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού, τοποθετείται µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού στις ίδιες µονάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται µε τη νέα
τους µορφή στο προεδρικό διάταγµα. Για την τοποθέτηση σε θέση άλλης µονάδας της
ίδιας ή άλλης Υπηρεσίας, καθώς και σε Υπηρεσία που συστάθηκε µε το παραπάνω
προεδρικό διάταγµα ή σε υπάρχουσα, της οποίας µεταφέρθηκε η έδρα σε άλλη πόλη,
απαιτείται και η γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι προσωρινές θέσεις που
κατέχει προσωπικό το οποίο τοποθετείται σε άλλη µονάδα της ίδιας ή άλλης
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, µεταφέρονται στη νέα µονάδα.
Όσοι διορισθούν, κατόπιν επιτυχίας στο διαγωνισµό προσλήψεως τακτικού
προσωπικού που προκηρύχθηκε µε την προκήρυξη αριθµ. 22/1 Γ/2003 του Α.Σ.Ε.Π.
(ΦΕΚ 556/ τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π./23.10.2003), θα τοποθετηθούν σε
εναποµείνασες κενές θέσεις, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, µετά την
ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, µε δήλωση προτιµήσεως και τη σειρά
επιτυχίας τους στον διαγωνισµό. 27. Η σύµφωνα µε την περίπτωση ε' της
παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ233 Α') µετάταξη ή µεταφορά
του µόνιµου ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού
του καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία "Εθνική Λυρική Σκηνή" στο
Υπουργείο Πολιτισµού ή σε εποπτευόµενους από αυτό φορείς ή άλλα Υπουργεία,
Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και πριν από
τη δηµοσίευση του κανονισµού αυτής, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που
προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 4 του
άρθρου 12του Ν. 2273/1994. Για την παραπάνω µετάταξη ή µεταφορά απαιτείται η
υποβολή στο Υπουργείο Πολιτισµού αίτησης, εκ µέρους των υπαγόµενων στην
περίπτωση αυτή υπαλλήλων, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών
από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. 28. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 13
του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο 21β του
άρθρου 19 του Ν. 2947/2001, προστίθεται νέο εδάφιο. 29. Ειδικά για τα
αρχαιολογικά έργα, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του Π.∆. 99/1992 και τις
διατάξεις του Ν. 3028/2002 οι εργασίες του άρθρου 43 του Π.∆. 609/1985 δύναται να
καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες των προϋπολογισµών των έργων. 30. Το
στοιχείο γ' της περιπτώσεως α' της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001
αντικαθίσταται. 31. Η διάταξη της παραγράφου 9γ του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997
εφαρµόζεται µόνον επί των κάθε είδους καταστηµάτων, που ευρίσκονται εντός
οργανωµένων αρχαιολογικών χώρων, οργανωµένων ιστορικών τόπων, µουσείων και
µνηµείων. «32. Μόνιµοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισµού επιτρέπεται να
πραγµατοποιούν ξεναγήσεις χωρίς αµοιβή κατόπιν αδείας της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς σε επίσηµους προσκεκληµένους και
αντιπροσωπείες που επισκέπτονται τη χώρα στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων.
Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία επιτρέπεται να γίνονται και από
τον εκπαιδευτικό που συνοδεύει τους φοιτητές, σπουδαστές και µαθητές σχολείων.»
33.α. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του Ν. 2121/1993 προστίθεται νέο
εδάφιο. Στο άρθρο 18 παρ. 6 του Ν. 2121/1993 η λέξη "απειλή" αντικαθίσταται µε
λέξη. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 18του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο. β. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν.
3049/2002 αφορούν µόνο τις αξιώσεις που έχουν σχέση µε τεχνικά µέσα τα οποία δεν
περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993, όπως

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 3049/2002. 34.α. Καταλογισµοί που
έγιναν σε βάρος µελών Επιτροπής ∆ιοίκησης του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ, λόγω µη εφαρµογής των διατάξεων περί προληπτικού
ελέγχου δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού για το χρονικό διάστηµα από την έκδοση
του Π.∆. 455/1988 µέχρι και το µήνα Μάρτιο του 1989 που το άνω διάταγµα
γνωστοποιήθηκε εγγράφως από τη Γ.Γ.Α. στο νοµικό αυτό πρόσωπο, κατά το µέρος
που δεν έχουν εκτελεστεί µέχρι την εφαρµογή του παρόντος δεν εκτελούνται και
τυχόν βεβαιωθέντα σε βάρος των µελών της Επιτροπής ∆ιοίκησης καταλογισθέντα
ποσά διαγράφονται. β. Καταλογισθέντα ποσά για την πιο πάνω αιτία, που τυχόν
κατεβλήθησαν από τους υπόχρεους δεν επιστρέφονται.

Αρθρο: 11
Ηµ/νία: 24.12.2003
Κείµενο Αρθρου
1. α. Στο άρθρο 19 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ197 Α') επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: αα. Η περίπτωση γγ' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται. ββ. Η
περίπτωση εε' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται. γγ. Στην περίπτωση αα' της
παραγράφου 3 ο αριθµός "40" αντικαθίσταται από αριθµό. δδ. Στο τέλος της
περιπτώσεως αα' της παραγράφου 3 προστίθεται νέο εδάφιο. εε. Η παράγραφος 4 του
άρθρου 19 του Ν. 3044/2002 καταργείται και η παράγραφος 5 αναριθµείται σε
παράγραφο 4. β. Στο τέλος του άρθρου 19 προστίθενται νέες παράγραφοι. 2. Η παρ. 4
του άρθρου 3 του από 26.7/1.8.1996 Π.∆. (ΦΕΚ 825 ∆') αντικαθίσταται.

Αρθρο: 12
Ηµ/νία: 22.07.2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Περιγραφή ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΚΘΒΕ)
όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σύσταση στο Υπουργείο Εξωτερικών του "Ολυµπιακού
Τίτλος Αρθρου: Προξενείου" και άλλες διατάξεις
- Η εντός" " περ. ζ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε µε
Σχόλια: το άρθρο 7 του ν. 3254/2004 (Α΄ 137/22.7.2004).
Κείµενο Αρθρου
1.α. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συστήνεται ειδική
υπηρεσία που ονοµάζεται "Ολυµπιακό Προξενείο", υπαγόµενη στην Γ4 ∆ιεύθυνση
∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Schengen. β. Στην αρµοδιότητα του
Ολυµπιακού Προξενείου ανήκει ιδίως η σύµφωνα µετά προβλεπόµενα στον
Κανονισµό 1295/2003 του Συµβουλίου και κατά παρέκκλιση του Κοινοτικού
κεκτηµένου, µε απλοποιηµένη διαδικασία, αποδοχή των αιτηµάτων, ο έλεγχος των
προϋποθέσεων και ο εφοδιασµός µε τις απαραίτητες θεωρήσεις εισόδου των µελών
της Ολυµπιακής Οικογένειας, προκειµένου να συµµετάσχουν στους Ολυµπιακούς και
Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα. Στο Ολυµπιακό Προξενείο θα
λειτουργήσει επί 24ώρου βάσεως "Κέντρο Επιχειρήσεων", το οποίο θα είναι
συνδεδεµένο µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που είναι επιφορτισµένες µε τον έλεγχο των συνόρων, προκειµένου να υπάρχει άµεση

και λεπτοµερής ενηµέρωση για τυχόν µεταβολές ή ακυρώσεις στους καταλόγους
συµµετεχόντων στους Αγώνες. Ακόµη στις αρµοδιότητες του Κέντρου Επιχειρήσεων
περιλαµβάνεται και η επικοινωνία µε τις συνοριακές Αρχές των χωρών που
εφαρµόζουν την ενισχυµένη συνεργασία Schengen για να αντιµετωπίζονται τυχόν
προβλήµατα που θα ανακύπτουν κατά την είσοδο των µελών της Ολυµπιακής
Οικογένειας στον ενιαίο χώρο Schengen. γ. Το Ολυµπιακό Προξενείο θα
εγκατασταθεί στην Αθήνα σε χώρο που θα του παραχωρηθεί στην έδρα της
Οργανωτικής Επιτροπής "ΑΘΗΝΑ 2004" και θα στελεχωθεί από προσωπικό του
Υπουργείου Εξωτερικών. Για την κάλυψη των αναγκών του Ολυµπιακού Προξενείου
επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών από τις Αρχές της
Εξωτερικής Υπηρεσίας προς την Κεντρική Υπηρεσία, µε ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Οργανισµού του Υπουργείου
Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρµόδιου κατά
περίπτωση Υπουργού µπορεί να τοποθετούνται σε αυτό και υπάλληλοι άλλων
συναρµόδιων για θέµατα θεωρήσεων Υπουργείων. Οι αποδοχές των υπαλλήλων
αυτών θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισµούς των Υπουργείων, από τα οποία
προέρχονται οι αποσπώµενοι υπάλληλοι. δ. Η περίοδος λειτουργίας του Ολυµπιακού
Προξενείου ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31 η Οκτωβρίου 2004, οπότε
και διαλύεται αυτοδικαίως. ε. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζεται
κάθε άλλο ζήτηµα αναφερόµενο στην οργάνωση και λειτουργία του Ολυµπιακού
Προξενείου. στ. Στο προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και των άλλων
Υπουργείων που στελεχώνει ή εποπτεύει το Ολυµπιακό Προξενείο καταβάλλεται
µηνιαία ειδική αποζηµίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εξωτερικών. «ζ. Τα µέλη της
Ολυµπιακής Οικογένειας, τα οποία, λόγω της ιθαγένειας τους, υπόκεινται στην
υποχρέωση κατοχής θεώρησης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό αριθ. 539/2001 Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθµ. L 081 της 21.3.2001 σ. 0001-0007,
όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2414/2001 Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθµ. L 327 της 12.12.2001 σ. 0001-0002
και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 453/2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αριθµ. L 069της 13.2.2003 σ. 0010-0011, λαµβάνουν άδεια διαπίστευσης
µόνον εφόσον τους χορηγηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1295/
2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθµ. L 183 της 22.7.2003 σ.
0001-0005, είτε ενιαία θεώρηση βραχείας παραµονής είτε θεώρηση περιορισµένης
εδαφικής ισχύος. Αν το αίτηµα για διαπίστευση απορριφθεί λόγω του ότι δε
χορηγήθηκε θεώρηση εισόδου, ο αλλοδαπός µπορεί µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών
από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης να ζητήσει από την «Οργανωτική
Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α. Ε.» επανεξέταση του αιτήµατος του
εκθέτοντας και τους σχετικούς προς τούτο λόγους. Η παραπάνω µη χορήγηση
θεώρησης εισόδου οφείλεται στο γεγονός ότι ο ενδιαφερόµενος είτε δεν πληροί τις
προϋποθέσεις εισόδου που αναγράφονται στο άρθρο 5 παρ. 1 σηµεία α', δ' και ε' της
Σύµβασης για την Εφαρµογή της Συµφωνίας του Σένγκεν (Schengen), είτε είναι
εγγεγραµµένος στους Εθνικούς Καταλόγους είτε προέκυψαν αντενδείξεις κατά τη
διεξαγωγή της διαδικασίας ∆ιαβούλευσης µε τους εταίρους για τις εθνικότητες του
Παραρτήµατος 5Β της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 17 παράγραφος 2 της Σύµβασης για την Εφαρµογή της Συµφωνίας του
Σένγκεν (Schengen). Το αίτηµα διαβιβάζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ολυµπιακό
Προξενείο που υπάγεται στη Γ4 ∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων
και Σένγκεν (Schengen) του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ύστερα από νέα
αξιολόγηση του αιτήµατος, σταθµίζοντας το σύνολο των παραµέτρων και

εξετάζοντας τη δυνατότητα χορήγησης θεώρησης περιορισµένης εδαφικής ισχύος
(VTL), διαβιβάζει την τελική του γνώµη στην «Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών
Αγώνων - Αθήνα 2004 Α. Ε.», η οποία αποφαίνεται οριστικά, ενηµερώνοντας
σχετικά τον ενδιαφερόµενο. Η διαπίστευση χορηγείται ύστερα από σύµφωνη γνώµη
της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.» 2. Οι µόνιµοι και µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων, Περιφερειών,
Ν.Π.∆.∆., καθώς και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού που θα προσφέρουν εθελοντικά τις
υπηρεσίες τους κατά το χρόνο της προετοιµασίας και τέλεσης των Ολυµπιακών
Αγώνων του 2004, αποδεσµεύονται από την άσκηση των καθηκόντων της οργανικής
τους θέσης για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα της συµµετοχής τους, το οποίο δεν θα
υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών της προετοιµασίας και διενέργειας των Ολυµπιακών Αγώνων το
χρονικό αυτό διάστηµα παρατείνεται κατά πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά από
σχετικό αίτηµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εθελοντισµού του Οργανισµού "Αθήνα
2004". Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης θα ρυθµιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αποχής των
υπαλλήλων από τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης και ειδικότερα ο ανώτατος
αριθµός των υπαλλήλων αυτών κατά υπηρεσία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την αποδέσµευση των υπαλλήλων για το διάστηµα της εθελοντικής
συµµετοχής τους και την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών. 3. Μετά το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Ν.
2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α'), προστίθεται εδάφιο. 4. Παραχωρείται δωρεάν, κατά πλήρη
κυριότητα, νοµή και κατοχή στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
"Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος" έκταση, η οποία αποτελείται από τµήµατα των
∆ηµοσίων Κτηµάτων Β.Κ. 2.493, Β.Κ. 22, Β.Κ. 25 και Β.Κ. 168 (αρµοδιότητας
Κτηµατικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης), συνολικής έκτασης 7.555,75τ.µ., που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στη Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 2. Η
παραχωρούµενη έκταση καθορίζεται από το περίγραµµα του κτιρίου Θεάτρου (τ.
Βασιλικό Θέατρο), του περιβάλλοντος χώρου και αντλιοστασίου του Ο.Α.Θ. και
χώρου πρασίνου, όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα, που θεωρήθηκε
από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, µε τα
περιµετρικά στοιχεία Ρ' - Σ' - 2 - 1 - Ρ' και συνδηµοσιεύθηκε µε το άρθρο 80 παρ. 3α
του Ν. 3057/2002 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 239 Α'). Η παραχώρηση
αυτή γίνεται µε τους εξής όρους: α) Το παραχωρούµενο ακίνητο είναι
αναπαλλοτρίωτο και αµεταβίβαστο. β) Ο εξοπλισµός του κτιρίου, η λειτουργία, η
διαχείριση και η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του πέριξ αυτού
χώρου γίνονται µε ευθύνη και δαπάνες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. γ)
Το ∆ηµόσιο δεν ευθύνεται έναντι του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για
οποιαδήποτε εκνίκηση του ακινήτου αυτού, ούτε για την κατάσταση τούτου γενικά ή
για τα τυχόν υφιστάµενα σε αυτό βάρη ή δουλείες. Η παρούσα διάταξη αποτελεί
τίτλο κυριότητας, που µεταγράφεται ατελώς στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο. 5. Ο
περιορισµός των δεκαέξι (16) ωρών που αναφέρεται στο έκτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόµου "Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. κ.λπ." δεν ισχύει για το φυλακτικό
προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των µουσείων και αρχαιολογικών χώρων
του Υπουργείου Πολιτισµού.
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Τίτλος Αρθρου: Έναρξη ισχύος
Κείµενο Αρθρου
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επί µέρους
διατάξεις του.

