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Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλ-

λες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της 

από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επά-

νοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-

τητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(A΄ 84)

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 13.4.2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες δια-
τάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 84 Φύλλο της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ.Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 σε συνδυασμό με 

τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 16, την 
παράγραφο 3 του άρθρου 18, τις παραγράφους 1, 3, 4 και 
6 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 
22, την παράγραφο 1 του άρθρου 23, την παράγραφο 1 
του άρθρου 24, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, 
τα άρθρα 102 και 103 και την παράγραφο 1 του άρθρου 
106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
λήψης περαιτέρω μέτρων, σε όλους τους τομείς κρατι-
κής δράσης, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κα-
θώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών 
συνόρων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α: 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο πρώτο
Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων 

Η παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 
διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης 
για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπα-
σχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του 
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), και για τους ιδιοκτήτες 
ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με τη 
μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης 
ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εται-
ρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες 
δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και 
πέντε (5) εργαζομένους. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύ-
σεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες 
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε 
γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποια-
δήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και 
δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορο-
λογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, 
τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 
ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια 
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή 
προνοιακού χαρακτήρα.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η κατά τα ανωτέρω αιθυλική αλκοόλη μπορεί να 
διατίθεται, δωρεάν προς το Υπουργείο Υγείας, και με-
τουσιωμένη, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 3 
του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), αποκλειστικά προς τον σκο-
πό της χρήσης της από βιομηχανίες/βιοτεχνίες για την 
παρασκευή αντισηπτικών. Η προς διάθεση μετουσιω-
μένη αιθυλική αλκοόλη θα πρέπει να έχει μετουσιωθεί 
αποκλειστικά και μόνο είτε με τις μετουσιωτικές ύλες 
που χρησιμοποιούνται για τη μετουσίωση της αιθυλικής 
αλκοόλης που προορίζεται για την παρασκευή αρωμά-
των και καλλυντικών, είτε με τη μετουσιωτική ύλη προ-
πυλενογλυκόλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
Α.Υ.Ο. 3006682/1105/0029/2010 (Β΄ 528), όπως ισχύει.

 Η δωρεάν διάθεση, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώ-
το εδάφιο της παρούσας παραγράφου, απαλλάσσεται 
από τυχόν οφειλόμενες φορολογικές και λοιπές επιβα-
ρύνσεις. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και λοιποί φόροι, 
εισφορές ή τέλη που τυχόν έχουν καταβληθεί από φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν νομίμως τα 
ανωτέρω προϊόντα, δεν επιστρέφονται.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 17 του 
ν. 4675/2020 (Α΄ 54) και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης 
γενικής ή ειδικής διάταξης, αιθυλική αλκοόλη, η οποία 
έχει περιέλθει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην κυριότητα 
του Δημοσίου και βρίσκεται υπό τη διαχείριση των τε-
λωνειακών αρχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ), διατίθεται με πράξη του Διοικητή της 
ως άνω Αρχής δωρεάν, για χρονικό διάστημα όπως αυτό 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, 
με την επιφύλαξη της διασφάλισης των ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελεύθερη από φορολογικές και 
λοιπές επιβαρύνσεις, προς το Υπουργείο Υγείας, μετά την 
υποβολή σχετικού αιτήματος από το τελευταίο, προς τον 
σκοπό της χρήσης αυτής, ως έχει, από δημόσια νοσοκο-
μεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα 
για ιατρικούς σκοπούς ή προς τον σκοπό της χρήσης 
αυτής από βιομηχανίες/βιοτεχνίες για την παρασκευή 
αντισηπτικών. Το έκτο και έβδομο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Η κατά τα παραπάνω δωρεάν διάθεση αιθυλικής 
αλκοόλης πραγματοποιείται, εφόσον αυτή θεωρείται 
κατάλληλη για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Η 
καταλληλότητα, στην περίπτωση της χρήσης της αιθυλι-
κής αλκοόλης από δημόσια νοσοκομεία, θεραπευτήρια, 
κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα για ιατρικούς σκο-
πούς, ελέγχεται από οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα επο-
πτείας του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος αναλαμβάνει να 
ορίσει και τις ελάχιστες νόμιμες προδιαγραφές χρήσης 
της από το Υπουργείο Υγείας. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγ-
χεται η καταλληλότητα της αιθυλικής αλκοόλης είτε αυτή 
διατίθεται ήδη μετουσιωμένη είτε όχι, στην περίπτωση 
της χρήσης αυτής από βιομηχανίες/βιοτεχνίες για την 
παρασκευή αντισηπτικών. Το Υπουργείο Υγείας δύναται 
όπως προβαίνει στην περαιτέρω δωρεάν διάθεση των 
παρασκευαζόμενων κατά τα ανωτέρω αντισηπτικών ει-
δών προς κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.

Η κατά τα ανωτέρω διατεθείσα αιθυλική αλκοόλη, 
κατά παρέκκλιση του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) και του 
ν. 2969/2001 (Α΄ 281), δύναται να μεταφερθεί υπό τον 

διοικητικό έλεγχο των αρμοδίων τελωνειακών και χη-
μικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και με την εφαρμογή του 
ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ως 
προς τις διατυπώσεις και διαδικασίες για τη διακίνηση 
και την παραλαβή της αιθυλικής αλκοόλης σε δημόσια 
νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά 
ιδρύματα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί, ως έχει, για 
ιατρικούς σκοπούς, καθώς και σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες 
που παρασκευάζουν αντισηπτικά για λογαριασμό του 
Υπουργείου Υγείας, όπου και θα μετουσιώνεται πριν τη 
χρησιμοποίησή της, στην περίπτωση που δεν είναι ήδη 
μετουσιωμένη, κατόπιν χορήγησης της σχετικής έγκρι-
σης μετουσίωσης από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, 
εκτός εάν πρόκειται για την περίπτωση μεταφοράς αι-
θυλικής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη εμπορίας 
χύμα αιθυλικής αλκοόλης προς τις προαναφερόμενες 
βιομηχανίες/βιοτεχνίες, κατά την οποία η μετουσίωση 
διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Στην περίπτωση της παρασκευής αντισηπτικών, η δια-
δικασία της μετουσίωσης στις εγκαταστάσεις της παρα-
σκευάζουσας βιομηχανίας/βιοτεχνίας γίνεται παρουσία 
υπαλλήλων των κατά τόπους αρμοδίων τελωνειακών 
και χημικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ με τις μετουσιωτικές 
ύλες που προβλέπονται στο έβδομο εδάφιο της πρώτης 
παραγράφου του παρόντος.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ του προηγούμενου 
εδαφίου παρακολουθούν και ελέγχουν τη νόμιμη χρη-
σιμοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης, μετουσιωμένης ή 
μη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

3. Οι εργασίες (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ει-
δών από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις 
για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας απαλλάσσονται 
από Φ.Π.Α., με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπα-
νών της επιχείρησης.

Άρθρο 18

Ρύθμιση για τη δημιουργία του 

Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς

1. Μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα κατά κυριότη-
τα, νομή και κατοχή προς την ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ» («Α.Ζ.Κ. 
ΑΕ»), που συστήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3489/2006 
(Α΄ 205), το ακίνητο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημο-
σίου, μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, 
κείμενο στη Δημοτική Κοινότητα Περαίας του Δήμου 
Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
εμβαδού 760.807 τμ, με ΚΑΕΚ 190941901071/0/0, όπως 
αυτό εμφαίνεται στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτημα-
τολογικού Γραφείου Καλαμαριάς. Σκοπός της μεταβί-
βασης είναι η ίδρυση και λειτουργία εντός του ως άνω 
ακινήτου Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρ-
θρων 41 επ. του ν. 3982/2011 (Α΄ 143). Για τη μεταγραφή 
του δικαιώματος κυριότητας επί του ως άνω ακινήτου 
στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, απαιτείται σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ζ.Κ. ΑΕ. Το 
απόσπασμα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, στο οποίο 
θα πρέπει να περιγράφεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο 
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και το δικαίωμα κυριότητας της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ» επί του ακι-
νήτου, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στη διάταξη 
του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την οποία έγινε η 
μεταβίβαση, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση του 
εγγραπτέου δικαιώματος στο αρμόδιο Κτηματολογικό 
Γραφείο, η εγγραφή του οποίου θα πρέπει να λάβει χώρα 
εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 
Για την καταχώριση του εγγραπτέου δικαιώματος αρκεί 
η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ» 
και δεν απαιτούνται άλλα έγγραφα, συμπεριλαμβανο-
μένου του πιστοποιητικού ενεργείας και της δήλωσης 
του πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) ή οποιοσδήποτε 
άλλης ισοδύναμης δήλωσης που υποκαθιστά τη δήλωση 
αυτήν.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας μεταβί-
βασης, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ υποχρεού-
ται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώριση του 
σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος στο Κτηματολογικό 
Γραφείο Καλαμαριάς, να προβεί στη σύσταση δικαιώ-
ματος επιφάνειας για ενενήντα εννέα (99) έτη, υπέρ της 
εταιρείας, που πρόκειται να συσταθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3982/2011, ως Εταιρεία Ανάπτυξης Επι-
χειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), προκειμένου να λάβει 
χώρα η ανέγερση των αναγκαίων κτισμάτων, υποδομών 
και εγκαταστάσεων στο ακίνητο της Α.Ζ.Κ. ΑΕ που μετα-
βιβάζεται με το παρόν, σύμφωνα πάντοτε με τον σκοπό 
της παρούσας μεταβίβασης. Για τη σύσταση, μεταβίβα-
ση, λήξη και απόσβεση του δικαιώματος επιφάνειας επί 
του συνόλου της έκτασης του ακινήτου, καθώς και για τη 
ρύθμιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κυρίου 
και του επιφανειούχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Μετά την 
πάροδο της διάρκειας του δικαιώματος επιφάνειας, η 
χρήση και εκμετάλλευση του ακινήτου της παρ. 1 του 
παρόντος, μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσε-
ων και υποδομών, που θα έχουν ανεγερθεί επ’ αυτού, 
περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα προς 
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κα-
τείχε δικαίωμα επιφάνειας, στη διοίκηση, διαχείριση 
και εκμετάλλευση της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ», η οποία υποχρεούται 
να συνεχίσει τη λειτουργία του Διεθνούς Τεχνολογικού 
Πάρκου 4ης γενιάς στη Θεσσαλονίκη, απαγορευομένης 
της τροποποίησης του σκοπού της μεταβίβασης και του 
προορισμού του ακινήτου.

3. Η μεταβίβαση του ακινήτου της παρ. 1, η σύσταση 
δικαιώματος επιφάνειας και η εγγραφή των δικαιω-
μάτων αυτών στο κατά τόπο αρμόδιο Κτηματολογικό 
Γραφείο υπέρ της Α.Ζ.Κ. ΑΕ, της ΕΑΝΕΠ ΑΕ και τρίτων, 
λαμβάνουν χώρα ατελώς, και απαλλάσσονται από 
κάθε φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση. Ειδικά για τον 
Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(ν. 2859/2000), όπως ισχύουν.

4. Η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου της παρ. 1 
προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ ανακαλείται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το ακίνητο 
επανέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσί-
ου, εάν εντός δύο ετών, από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης της απόφασης έγκρισης για την ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού πάρκου σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
ν. 3982/2011: α) διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του ν. 3982/2011 η μη τήρηση των όρων και προ-
ϋποθέσεων της απόφασης έγκρισης ή β) η ΕΑΝΕΠ δεν 
αποδείξει τη βιωσιμότητα του έργου με την προσέλκυση 
ιδιωτικών χορηγιών και κεφαλαίων για τη συγχρηματο-
δότησή του που θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον 
το 5% του προϋπολογισμού της Α΄ φάσης του έργου. 
Με όμοια απόφαση, η πλήρης κυριότητα, νομή και κα-
τοχή του ακινήτου περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο 
και στην περίπτωση που το ακίνητο χρησιμοποιηθεί για 
σκοπό άλλον από τον προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο. 
Σε περίπτωση ανάκλησης της μεταβίβασης, σύμφωνα με 
τα προηγούμενα εδάφια και μετά τη διενέργεια αυτοψίας 
από τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, το ακί-
νητο, τα επ’ αυτού έργα, κτίρια και εγκαταστάσεις παρα-
δίδονται από τον επιφανειούχο ή τυχόν τρίτο που έλκει 
δικαιώματα από αυτόν, με πρωτόκολλο παράδοσης - 
παραλαβής, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Οικονομικών, σε καλή κατάσταση, για τη χρήση για την 
οποία προορίζονται και για αντίστοιχο σκοπό, λαμβανο-
μένης, πάντως υπόψη της εύλογης φθοράς από τη συ-
νήθη χρήση. Με την έκδοση της απόφασης ανάκλησης 
της παρούσας παραγράφου αποσβέννυται αυτοδίκαια 
το συσταθέν δικαίωμα επιφάνειας.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης λόγω συνδρομής των 
περιπτώσεων της παρ. 4, δεν μπορούν να προβληθούν 
κατά του Ελληνικού Δημοσίου αξιώσεις της Α.Ζ.Κ. ΑΕ, 
του επιφανειούχου ή οποιοσδήποτε τρίτου για δαπάνες 
που κατέβαλαν ή για αποζημίωση για την εκτέλεση ερ-
γασιών ανέγερσης, συντήρησης, βελτίωσης, επισκευής, 
φύλαξης και ανάπλασης του μεταβιβαζόμενου ακινήτου 
και των επ’ αυτού κτιρίων, έργων και εγκαταστάσεων, 
καθώς και κάθε άλλη σχετική αξίωση αποζημίωσης, σε 
περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης της μετα-
βίβασης του ακινήτου προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ εκ μέρους του 
Ελληνικού Δημοσίου. Ο επιφανειούχος δεν δικαιούται 
να αξιώσει από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση για 
τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώματος επιφάνειας, ούτε 
και την απόδοση τυχόν πλουτισμού για τα κτίσματα και 
τις κατασκευές που ανήγειρε στο ακίνητο, τα οποία θα 
περιέλθουν στην Α.Ζ.Κ. ΑΕ κατά τη λήξη του δικαιώματος 
επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση άρσης ή 
αυτοδίκαιης ανάκλησης της μεταβίβασης του ακινήτου 
προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. 
Το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται πλήρως από κάθε 
υποχρέωση για κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, βελ-
τίωση ή φύλαξη του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και των 
συστατικών και παραρτημάτων του, ακόμη και αν αυτή 
επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας βίας. Το Ελληνικό 
Δημόσιο δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν 
πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του ακινήτου, την κυ-
ριότητα του οποίου μεταβιβάζει σύμφωνα με την παρ. 1.

6. Για την επίτευξη του σκοπού της μεταβίβασης της 
παρ. 1 κι εντός τριών (3) μηνών από τη μεταγραφή της 
σχετικής απόφασης μεταβίβασης στο αρμόδιο Κτημα-
τολογικό Γραφείο, συστήνεται, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), εταιρεία ειδικού σκοπού 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), η οποία 
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έχει τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρίας και έχει την 
πρωτοβουλία ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου, 
σύμφωνα με την παρ. 2. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ως 
άνω ΕΑΝΕΠ συμμετέχουν κατά πλειοψηφία φορείς του 
ιδιωτικού τομέα, ενώ κατά μειοψηφία η Αλεξάνδρεια 
Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ και άλλοι φορείς του στενού και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

7. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 53 του 
ν. 3982/2011, η ανάπτυξη και λειτουργία του Επιχειρημα-
τικού Πάρκου μπορεί να υλοποιείται σταδιακά σε περισ-
σότερα τμήματα. Στην περίπτωση αυτή, η τμηματοποί-
ηση, οι φάσεις, τα τμήματα και ο προϋπολογισμός των 
έργων υποδομής κάθε φάσης περιγράφονται αναλυτικά 
στο επιχειρηματικό σχέδιο της παρ. 5 του άρθρου 46 
του ν. 3982/2011. Αν η ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΠ 
υλοποιείται τμηματοποιημένα, η υλοποίηση της πρώτης 
φάσης πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών της παρ. 
4 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011. Η υλοποίηση κάθε 
επόμενης φάσης πραγματοποιείται εντός των προθε-
σμιών της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011, με 
ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης διαπίστωσης της ολοκλήρωσης 
των έργων Υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 53 του 
ν. 3982/2011, για κάθε προηγούμενη φάση. Ο αναλυτικός 
χρονικός προγραμματισμός καθορίζεται στο εγκεκριμέ-
νο επιχειρηματικό σχέδιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του 
ν. 3982/2011. Για την έγκριση, ανάπτυξη και λειτουργία 
του Επιχειρηματικού Πάρκου δεν εφαρμόζεται η παρ. 4 
του άρθρου 45 του ν. 3982/2011.

8. Η ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση του Επιχει-
ρηματικού Πάρκου γίνεται αποκλειστικά από την ΕΑ-
ΝΕΠ, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 58 του 
ν. 3982/2011.

9. Όπου στον ν. 3982/2011 γίνεται αναφορά στο δικαί-
ωμα κυριότητας της ΕΑΝΕΠ ή των μετόχων της, για το 
Επιχειρηματικό Πάρκο του παρόντος άρθρου, νοείται η 
σύσταση του δικαιώματος επιφάνειας υπέρ της ΕΑΝΕΠ. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γ΄ Μέρους 
του ν. 3982/2011.

10. Στην έκταση του ακινήτου της παρ. 1 καταρτίζεται 
ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Η κίνηση της διαδικασίας για τη 
σύνταξη του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου γίνεται από 
την ως άνω ΕΑΝΕΠ, η οποία έχει και την αποκλειστική 
ευθύνη για τη σύνταξη των αναγκαίων υποστηρικτικών 
μελετών, καθώς επίσης των μελετών που είναι απαραί-
τητες για τη συνολική αδειοδότηση και κατασκευή των 
κτιριακών εγκαταστάσεων και απαιτούμενών υποδο-
μών του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς και 
αναλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση των σχετικών 
διαδικασιών. Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται 
με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συ-
ναρμοδίων Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
καθορίζει τις ειδικότερες χρήσεις γης και τους όρους δό-
μησης, λαμβάνοντας υπόψη τις πολεοδομικές ρυθμίσεις 
που ορίζονται στον ν. 3982/2011 για τα επιχειρηματικά 
πάρκα. Από το οριζόμενο με την παρ. 2 του άρθρου 52 
του ν. 3982/2011 ως ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων 

και κοινωφελών χώρων δημιουργείται ικανού μεγέθους 
κοινόχρηστος χώρος με την έννοια της βιώσιμης λει-
τουργίας και ανάπτυξής του, για την εξυπηρέτηση ανα-
γκών υπερτοπικής κλίμακας εντός των ορίων του Δήμου 
Θερμαϊκού. Για τη λειτουργία και την αξιοποίηση του 
κοινόχρηστου χώρου, δύνανται να υπογράφονται ειδι-
κές προγραμματικές συμβάσεις με την ως άνω ΕΑΝΕΠ 
ή και τον Δήμο Θερμαϊκού ή και την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα 
καθορίζονται και οι οριογραμμές των υφιστάμενων 
υδατορεμάτων εντός του ακινήτου της παρ. 1 ύστερα 
από υποβολή φακέλου οριοθέτησης, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94). 
Η πολεοδόμηση του επιχειρηματικού πάρκου γίνεται με 
το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής, το οποίο δύναται 
να εγκρίνεται με το προεδρικό διάταγμα που εγκρίνει 
το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της παρούσας.

11. Τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/ 
2011 επεκτείνονται και στις συμβάσεις μεταβίβασης δι-
καιώματος επιφάνειας, καθώς και στις συμβάσεις δωρεάς 
κινητών πραγμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται 
για δωρεές που αφορούν στην υλοποίηση του συγκεκρι-
μένου έργου της δημιουργίας του τεχνολογικού πάρκου. 
Κάθε σύμβαση μεταβίβασης δικαιώματος επιφάνειας, 
αγοραπωλησίας και δωρεάς κινητών (χρημάτων) και ακι-
νήτων προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
του Επιχειρηματικού Πάρκου κατά την έννοια της παρ. 
1 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου, καθώς και έκτασης 
εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ ή 
από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί ή μετεγκαταστα-
θεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου, απαλλάσσεται 
από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντι-
στοίχως. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων δύνανται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε 
άλλο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 19

Αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων

σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Η διάταξη του άρθρου 55 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εφαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 
του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2022.».

Άρθρο 20

Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση

απλής  χρήσης αιγιαλού και παραλίας 

αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας

1. Μέχρι τις 31.10.2020, στα όμορα προς τον αιγιαλό 
και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποτα-
μό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 
της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 
του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, 
μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση 
αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς 
δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋ-
ποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α΄, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 
του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285). 
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*01001043005200076*


