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Περί εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων από το 

εξωτερικό βάσει του ν.δ. 2687/1953 εκ μέρους 

της εταιρείας με την επωνυμία «FRAPORT ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-

ΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β Α.Ε »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ 2687/1953 «Περί Επενδύσεως και Προστα-

σίας Κεφαλαίων Εξωτερικού» (ΦΕΚ Α΄ 317).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

γ. Του π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως 
ισχύει.

δ. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση Υπουρ-
γείων κλπ».

ε. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

στ. Του π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κλπ».

ζ. Του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

η. Της αριθμ. Υ197/16-11-2016 (Φ.Ε.Κ. 3722/Β΄/17-11-
2016) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση».

θ. Της αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 (Φ.Ε.Κ. 3722/
Β΄/17-11-2016) κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Αστέριο Πιτσιόρλα».

ι. Του Κεφαλαίου ΙΔ' του ν. 4389/2016 (Φ.Ε.Κ Α΄ 94) και 
ειδικότερα (α) του άρθρου 216 αυτού, δυνάμει του οποίου 
κυρώθηκε η από 14-12-2015 Σύμβαση Παραχώρησης για 
την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία των 

περιφερειακών αεροδρομίων Αιγαίου (Ομάδα Β΄) μεταξύ 
α) του Ελληνικού Δημοσίου, β) της Ελληνικής εταιρείας 
«Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου 
Α.Ε.», γ) της ελληνικής εταιρείας «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» και δ) των μετόχων αυτής ήτοι της γερμανικής 
εταιρείας FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES 
WORLDWIDE και της Κυπριακής εταιρείας SLENTEL 
LIMITED και (β) του άρθρου 224 αυτού για υπαγωγή των 
επενδύσεων που συνεπάγεται η υλοποίηση της ανωτέρω 
Σύμβασης Παραχώρησης και τα σχετικά κεφάλαια που 
θα εισαχθούν για το σκοπό αυτό από το εξωτερικό στις 
διατάξεις του ν.δ 2687/1953.

2.  Τις από 12-7-2016  (αριθ. πρωτ.  74002/4109), 25-1-2017
(αριθ. πρωτ. 9399/411), 22-2-2017 (αριθ.  πρωτ. 22927/745), 
8-3-2017 (αριθ. πρωτ. 28221/961) και 16-3-2017
(αριθ. πρωτ. 32072/1051) αιτήσεις της εταιρείας FRAPORT 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για έγκριση της εισαγωγής κεφαλαίων από 
το εξωτερικό βάσει του ν.δ. 2687/1953 τοποθετούμενα 
σε παραγωγική επένδυση στο πλαίσιο των υποχρεώσεών 
της σύμφωνα με την ανωτέρω Σύμβαση Παραχώρησης.

3. Τις απόψεις σε σχέση με την επένδυση των οικείων 
Υπουργείων:

α. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΑ Φ. 
900/ 652/ 25398 σ. 4520/ 17-3-2017).

β. Υπουργείο Οικονομικών (Αρ. Πρωτ. ΥΠΟΙΚ00671 ΕΞ 
2017 ΕΜΠ/ 28-3-2017).

γ. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ ΓΡ ΥΠ/102466/ 2886/27- 3-2017). 

δ. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΕΕ ΣΓ/μκ/833/7-3-2017).

ε. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (αρ. πρωτ. 
ΥΥΠΟΜΕ 161/28-3-2017).

4. Τη με αριθ. πρωτ. 95846/4912/19-9-2016 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
για την «Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 3 του ν.δ. 2687/1953 «Περί Επενδύσεως και 
Προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού».

5. Τις από 18-1-2017, 16-2-2017 και 30-3-2017 γνωμο-
δοτήσεις της ανωτέρω Επιτροπής.

6. Το με αριθμ.57/2017 πρακτικό Συνεδριάσεως και Γνω-
μοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού και 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουρ-
γού Οικονομικών, του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 1
Εγκρινόμενη Επένδυση - 
Νομική μορφή εισαγομένων κεφαλαίων

1. Εγκρίνουμε βάσει του ν.δ. 2687/1953, την εισαγωγή 
στην Ελλάδα κεφαλαίων εκ μέρους της εταιρείας με την 
επωνυμία "FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. «FRAPORT ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β Α.Ε.» (εφεξής 
αποκαλούμενη «Εταιρεία» ή «Παραχωρησιούχος») ύψους 
ποσού ευρώ επτακοσίων εκατομμυρίων και τριακοσίων 
εξήντα χιλιάδων (€ 700.360.000) με σκοπό την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών της σύμφωνα με την από 14-12-2015
Σύμβαση Παραχώρησης για την Αναβάθμιση, Συντή-
ρηση, Διαχείριση και Λειτουργία των περιφερειακών 
αεροδρομίων Αιγαίου, όπως αυτή κυρώθηκε δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 216 του ν. 4389/2016 (εφεξής 
αποκαλούμενη «Σύμβαση Παραχώρησης»), όσον αφορά 
στη χρηματοδότηση παραγωγικής επένδυσης ως εξής:

α) ποσό ευρώ πεντακοσίων οκτώ εκατομμυρίων και 
εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (€508.184.000) για 
την καταβολή μέρους της Προκαταβολής Αμοιβής Πα-
ραχώρησης, περιλαμβανόμενου του ποσού ευρώ εκα-
τόν πενήντα εκατομμυρίων (€150.000.000) το οποίο θα 
καταβληθεί για πληρωμή του ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στην 
Προκαταβολή Αμοιβής Παραχώρησης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης,

(β) ποσό ευρώ εκατόν εβδομήντα τεσσάρων εκα-
τομμυρίων και οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων 
(€174.852.000) για την εκτέλεση των Επικείμενων Έργων 
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης) 
και

(γ) ποσό ευρώ δέκα επτά εκατομμυρίων και τριακοσί-
ων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (€17.324.000) για κεφάλαιο 
κίνησης.

2.Τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
ποσά, θα αποτελέσουν:

α) ποσό ύψους ευρώ εκατόν δεκαπέντε εκατομμυρίων 
και εκατόν δέκα χιλιάδων (€115.110.000) ως συμμετο-
χή της γερμανικής εταιρείας FRAPORT AG FRANKFURT 
AIRPORT SERVICES WORLDWIDE και της Κυπριακής 
εταιρείας SLENTEL LIMITED στο Μετοχικό Κεφάλαιο της 
Εταιρείας και κατά τα παρακάτω ειδικότερα ποσά:

- FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES 
WORLDWIDE: ποσό ευρώ ογδόντα τεσσάρων εκα-
τομμυρίων και τετρακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων 
(€ 84.491.000) και

SLENTEL LIMITED: ποσό ευρώ τριάντα εκατομμυρίων 
και εξακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων (€30.619.000),

β) ποσό ύψους ευρώ διακοσίων εβδομήντα εννέα 
εκατομμυρίων και επτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων 
(€279.766.000) ως Δευτερογενές Χρέος της Εταιρείας 

από τους αρχικούς μετόχους αυτής, όπως αυτό ορίζεται 
στη Σύμβαση Παραχώρησης και

γ) ποσό ύψους ευρώ τριακοσίων πέντε εκατομμυ-
ρίων και τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων 
(€305.484.000) ως δανειακά κεφάλαια παρασχεθησό-
μενα στην Εταιρεία από Καθορισμένες Δανειακές Συμ-
βάσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, από τις 
παρακάτω πηγές:

Ι. ποσό ύψους ευρώ εβδομήντα έξι εκατομμυρίων 
και εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (€76.616.000) από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ-
ξης (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 
DEVELOPMENT- EBRD),

II. ποσό ύψους ευρώ εξήντα τριών εκατομμυρίων και 
διακοσίων επτά χιλιάδων (€63.207.000) από τον Διεθνή 
Οργανισμό Χρηματοδότησης (INTERNATIONAL FINANCE 
CORPORATION - IFC),

III. ποσό ύψους ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων και 
εξακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων (€ 25.661.000) από 
την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πό-
ντου (ή Παρευξείνια Τράπεζα) (BLACK SEATRADE AND 
DEVELOPMENT BANK- BSTDB) και

IV. Ποσό ύψους ευρώ εκατόν σαράντα εκατομμυρίων 
(€ 140.000.000) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων (EUROPEAN INVESTMENT BANK - EIB).

3. Η προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό-
ντος προεδρικού διατάγματος καταλαμβάνει, αναφορικά 
με την επιστροφή εισαχθέντων κεφαλαίων εξωτερικού, 
και οποιονδήποτε νέο μέτοχο της Εταιρείας που τυχόν 
αποκτήσει μετοχές στην Εταιρεία δυνάμει αύξησης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής ή/και τους Αρχικούς Με-
τόχους ή/και Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις αυτών (όπως 
ορίζονται στην Σύμβαση Παραχώρησης) που αποκτούν 
μετοχές στην Εταιρεία, η δε χορηγηθείσα έγκριση εισα-
γωγής κεφαλαίων δεν περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο 
τα δικαιώματα της Εταιρείας αναφορικά με την πραγμα-
τοποίηση τυχόν τροποποιήσεων στην μετοχική δομή 
αυτής, όπως τα δικαιώματα αυτά προσδιορίζονται στις 
εφαρμοστέες διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης.

4. Οποιαδήποτε κέρδη του Παραχωρησιούχου επανε-
πενδύονται για χρηματοδότηση μελλοντικών προγραμ-
ματισμένων Έργων, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση 
Παραχώρησης, ή για άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με 
τα Έγγραφα Παραχώρησης, όπως αυτά ορίζονται στη 
Σύμβαση Παραχώρησης, θα θεωρούνται επίσης εισα-
χθέν κεφάλαιο εξωτερικού το οποίο έχει εγκριθεί στο 
πλαίσιο του παρόντος άρθρου 1 και το οποίο μπορεί 
να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 2
Τρόπος με τον οποίο θα εισαχθούν 
τα κεφάλαια εξωτερικού

1. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 κεφάλαια εξωτερι-
κού του παρόντος προεδρικού διατάγματος εισάγονται 
αυτούσια σε ευρώ.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 705Τεύχος Α’ 51/07.04.2017

2. Η εισαγωγή και ο χρόνος εισαγωγής των κεφαλαίων 
αυτών πιστοποιείται από την τράπεζα μέσω της οποίας 
πραγματοποιείται η εισαγωγή.

Άρθρο 3
Χρόνος υλοποίησης της επένδυσης 
και εισαγωγής των κεφαλαίων εξωτερικού

1. Η κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος επένδυση, άρχεται από την Ημερομηνία 
Έναρξης Παραχώρησης, κατά τον σχετικό ορισμό της 
Σύμβασης Παραχώρησης και θα ολοκληρωθεί με την πά-
ροδο χρονικού διαστήματος σαράντα οκτώ (48) μηνών 
από την ως άνω ημερομηνία ήτοι με την ολοκλήρωση 
των Επικείμενων Έργων ή, σε περίπτωση παράτασης 
της εν λόγω προθεσμίας σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να στη Σύμβαση Παραχώρησης, μέχρι την αντίστοιχη 
νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης των Επικείμενων Έργων. 
2. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος ποσά κεφαλαίων εξωτερικού 
θα εισαχθούν στην Ελλάδα στο χρονικό διάστημα από 
12-7-2016 και μέχρι την οριζόμενη κατά τα ανωτέρω 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Άρθρο 4
Επιστροφή και ελάχιστα εγγυημένα όρια 
εξυπηρέτησης εισαγομένων κεφαλαίων εξωτερικού

1. Επιστροφή και εξυπηρέτηση κεφαλαίων εξωτερικού.
Εγκρίνεται, βάσει του άρθρου 16 του ν.δ. 2687/1953 

και με την επιφύλαξη του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου που ρυθμίζει τα της ελευθερίας κινήσεως των 
κεφαλαίων και της ελευθερίας των τρεχουσών συναλ-
λαγών:

α) Η ελεύθερη μεταφορά κερδών, με τη μορφή μερι-
σμάτων επί Μετοχικού Κεφαλαίου εισαχθέντος ή εισα-
χθησομένου βάσει του άρθρου 1 παρ. 2(α) του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος.

β) Η επιστροφή και εξυπηρέτηση Δευτερογενούς Χρέ-
ους εισαχθέντος ή εισαχθησομένου βάσει του άρθρου 1 
παρ. 2(β) του παρόντος προεδρικού διατάγματος με τη 
μορφή πληρωμής τόκων και αποπληρωμών κεφαλαίου.

γ) Η επιστροφή και εξυπηρέτηση κεφαλαίων από κάθε 
μορφής άλλες δανειακές συμβάσεις, όπως από Καθορι-
σμένες Δανειακές Συμβάσεις, εισαχθέντων ή εισαχθησο-
μένων βάσει του άρθρου 1 παρ. 2(γ) του παρόντος προ-
εδρικού διατάγματος με τη μορφή αμοιβών, πληρωμών 
τόκων και αποπληρωμών κεφαλαίου.

δ) Η επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου εισαχθέντος 
ή εισαχθησομένου βάσει του άρθρου 1 παρ. 2(α) του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος, σε συνέχεια μείω-
σης Μετοχικού Κεφαλαίου επιτρεπόμενης σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης ή/ και λύσης 
της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα μετά την λήξη της 
διάρκειας ή/ και τη λύση της Σύμβασης Παραχώρησης.

2. Εγγυημένα ελάχιστα όρια επιστροφής και εξυπηρέ-
τησης κεφαλαίων εξωτερικού.

Εγκρίνουμε δυνάμει του άρθρου 5 του νομοθετικού 
διατάγματος 2687/1953 (σε περίπτωση υφιστάμενων ή 

μελλοντικής επιβολής περιορισμών κίνησης κεφαλαίων 
ή/ και συναλλάγματος):

α) την επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου, εισαχθέντος 
ή εισαχθησομένου βάσει του άρθρου 1 παρ. 2(α) του πα-
ρόντος προεδρικού διατάγματος, που δεν θα υπερβαίνει 
ετησίως το 10% του εν λόγω Μετοχικού Κεφαλαίου.

β) την επιστροφή μερισμάτων επί του Μετοχικού Κε-
φαλαίου, που δεν θα υπερβαίνει ετησίως το 12% του 
Μετοχικού Κεφαλαίου εισαχθέντος ή εισαχθησομένου 
βάσει του άρθρου 1 παρ. 2(α) του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος.

γ) την επιστροφή κεφαλαίων εξωτερικού, εισαχθέντων 
ή εισαχθησομένων βάσει του άρθρου 1 παρ. 2(β) του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος, σχετικών με απο-
πληρωμές κεφαλαίου Δευτερογενούς Χρέους, που δεν 
θα υπερβαίνει ετησίως το 10% των ποσών του Δευτε-
ρογενούς Χρέους.

δ) την επιστροφή κεφαλαίων εξωτερικού, εισαχθέντων 
ή εισαχθησομένων βάσει του άρθρου 1 παρ. 2(β) του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος, σχετικών με την 
πληρωμή τόκων Δευτερογενούς Χρέους, που δεν θα 
υπερβαίνει ετησίως το 10% των ποσών του Δευτερο-
γενούς Χρέους .

ε) την επιστροφή κεφαλαίων εξωτερικού, εισαχθέντων 
ή εισαχθησομένων βάσει του άρθρου 1 παρ. 2(γ) του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος, σχετικών με απο-
πληρωμές κεφαλαίου οποιωνδήποτε δανειακών συμ-
βάσεων, όπως οι Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, 
που δεν θα υπερβαίνει ετησίως το 10% των ποσών των 
εν λόγω δανείων.

στ) την επιστροφή κεφαλαίων εξωτερικού, εισαχθέ-
ντων ή εισαχθησομένων βάσει του άρθρου 1 παρ. 2(γ) 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος, σχετικών με 
πληρωμές τόκων οποιωνδήποτε δανειακών συμβάσε-
ων, όπως οι Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, που 
δεν θα υπερβαίνει ετησίως το 10% των ποσών των εν 
λόγω δανείων.

3. Η βάσει του παρόντος άρθρου επιστροφή κεφαλαί-
ων, δεν επιτρέπεται πριν την παρέλευση ενός έτους από 
την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, όπως ορίζεται 
στη Σύμβαση Παραχώρησης, και σε κάθε περίπτωση όχι 
νωρίτερα του έτους από την εισαγωγή τους. Ο περιορι-
σμός του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου 
δεν καταλαμβάνει την πληρωμή τόκων και κερδών επί 
των εισαχθέντων κεφαλαίων.

4. Σε περίπτωση επιστροφής κεφαλαίων εξωτερικού 
κατά παράβαση των οριζομένων στην παράγραφο 3 
ανωτέρω, τα κατά παράβαση εισαχθέντα κεφάλαια θα 
στερούνται της προστασίας και των προνομίων του νο-
μοθετικού διατάγματος 2687/1953.

Άρθρο 5
Προνόμια που χορηγούνται στην Επένδυση

1 (α) Η Εταιρεία δικαιούται:
i. Να εισάγει, διατηρεί ή εξάγει από την Ελληνική επι-

κράτεια οποιοδήποτε ξένο ή εθνικό νόμισμα και να 
ανοίγει, διατηρεί και λειτουργεί (ήτοι να καταθέτει, να 
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αναλαμβάνει κτλ.) χωρίς περιορισμό, τραπεζικούς και 
άλλους λογαριασμούς στην Ελληνική επικράτεια σε ξένο 
και εθνικό νόμισμα.

ii. Να ανταλλάσσει, χωρίς περιορισμό, οποιοδήποτε 
νόμισμα στις αγοραίες ισοτιμίες ή στις επίσημες ισοτιμίες 
κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

iii. Να μεταφέρει, διαθέτει και διατηρεί οποιοδήποτε 
ξένο ή εθνικό νόμισμα και να ανοίγει, διατηρεί και λει-
τουργεί (ήτοι να καταθέτει, να αναλαμβάνει κτλ.) χωρίς 
κανένα περιορισμό, τραπεζικούς και άλλους λογαρια-
σμούς σε ξένο και εθνικό νόμισμα εκτός της Ελληνικής 
επικράτειας.

iv. Να ορίζει, υπολογίζει και χρεώνει το Ανώτατο Όριο 
Χρεώσεων, τη Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρού-
ντα Επιβάτη, τα Αερολιμενικά Τέλη, συμπεριλαμβανομέ-
νων προς αποφυγή αμφιβολίας των Τελών Προσγείωσης, 
των Τελών Στάθμευσης, των Τελών Φωτισμού και των 
Τελών Επιβατών, των Αεροναυτικών Τελών, συμπεριλαμ-
βανομένων, ενδεικτικά, ωστόσο όχι περιοριστικά, των 
τελών για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στην παρ. 2 
του Παραρτήματος 7 της Σύμβασης Παραχώρησης, των 
Τελών Ασφαλείας και των Τελών Εκσυγχρονισμού και 
Ανάπτυξης Αεροδρομίων, όπως έκαστο εκ των ανωτέ-
ρω τελών ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς 
και οποιαδήποτε αποζημίωση πληρωτέα στην Εταιρεία 
βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης, σε κάθε περίπτωση 
στο νόμισμα εισαγωγής των κεφαλαίων του άρθρου 1 
παρ. 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος και σε 
περίπτωση κατάργησης του νομίσματος αυτού στο ξένο 
νόμισμα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την τήρηση των 
λογιστικών της βιβλίων και την έκδοση των οικονομικών 
της καταστάσεων (κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου), ανεξαρτήτως τυχόν προσαρμο-
γών και/ ή τροποποιήσεων της Σύμβασης Παραχώρησης 
λόγω οποιασδήποτε επιβολής άλλου νομίσματος που θα 
αντικαταστήσει το νόμισμα εισαγωγής των κεφαλαίων 
του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος προεδρικού διατάγ-
ματος και υποχρεωτικών μετατροπών από το νόμισμα 
αυτό σε άλλο επιβαλλόμενο νόμισμα. για την πληρωμή 
των ποσών αυτών, θα λαμβάνεται υπόψη η αντίστοιχη 
επίσημη ισοτιμία όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα 
της Ελλάδας, όπως αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση την 
πρώτη μέρα του μήνα εντός του οποίου καταβάλλονται 
τα ποσά.

v. Να ορίζει, υπολογίζει και χρεώνει τα Μη Αεροναυτι-
κά Τέλη είτε (αα) στο νόμισμα εισαγωγής των κεφαλαίων 
της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος προεδρικού δι-
ατάγματος, ή (ββ) σε άλλο νόμισμα, επί τη βάσει κοινής 
συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του αντίστοιχου 
οφειλέτη, εφαρμοζόμενης για αναγωγή σε εθνικό νόμι-
σμα, της επίσημης ισοτιμίας όπως αυτή ανακοινώνεται 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

vi. Να πληρώνει στο εξωτερικό, άμεσα ή έμμεσα, εν 
όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε νόμισμα, τους μισθούς, 
επιδόματα και άλλες παροχές που λαμβάνει οποιοσδή-
ποτε από τους αλλοδαπούς υπαλλήλους.

νii. Να πληρώνει εργολάβους/προμηθευτές (είτε ημε-

δαπούς είτε αλλοδαπούς), άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή 
εν μέρει, σε οποιοδήποτε νόμισμα για τα προϊόντα, την 
εργασία, την τεχνολογία ή τις υπηρεσίες που παρέχουν 
στο Έργο και

viii. Να πραγματοποιεί και/ή λαμβάνει οποιεσδήποτε 
καταβολές, σε σχέση με την εγκρινόμενη επένδυση, σε 
ευρώ ή άλλο ξένο νόμισμα εντός ή εκτός της Ελληνικής 
Επικράτειας.

(β) Το Ελληνικό Δημόσιο διά της Τράπεζας της Ελλάδος 
υποχρεούται να έχει διαθέσιμο επαρκές μετατρέψιμο 
συνάλλαγμα και αποτελεσματικούς τρόπους πληρωμής 
για να καθιστά εφικτή την επιστροφή κεφαλαίων και την 
εξαγωγή κερδών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 
4, καθώς και τις μετατροπές και πληρωμές σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 5 παρ. 1(α) (i), (ii), (iii), (vi), (vii) 
και (viii) του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

2. Η Εταιρεία δικαιούται να τηρεί τα λογιστικά της βι-
βλία και να καταρτίζει τις οικονομικές της καταστάσεις 
στο νόμισμα εισαγωγής των κεφαλαίων του άρθρου 1 
παρ. 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος και σε 
άλλο κατά την κρίση της νόμισμα.

3. Δυνάμει του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγμα-
τος 2687/1953, εγκρίνονται τα ακόλουθα:

α) Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και οι 
μετοχές των μετόχων στην Εταιρεία εξαιρούνται πάσης 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

β) Εκτός αν άλλως ορίζεται στο άρθρο 23 ή/και στο 
Παράρτημα 20 της Σύμβασης Παραχώρησης, όλα τα πε-
ριουσιακά στοιχεία της Εταιρείας εξαιρούνται της επίτα-
ξης, με την εξαίρεση επίταξης σε περίπτωση εμπόλεμης 
κατάστασης για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και 
για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκεί. Σε αυτή την 
περίπτωση, η Εταιρεία δικαιούται εύλογη αποζημίωση 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 11 παρ. 2 του νο-
μοθετικού διατάγματος 2687/1953.

4. Η τελική αποπληρωμή του Μετοχικού Κεφαλαίου, 
εισαχθέντος ή εισαχθησομένου βάσει του άρθρου 1 παρ. 
2(α) του παρόντος προεδρικού διατάγματος, πραγμα-
τοποιείται μετά τη λύση της Εταιρείας, η οποία θα λάβει 
χώρα κατά τη λήξη της διάρκειας και/ή την λύση της 
Σύμβασης Παραχώρησης.

5. Η χορηγούμενη δυνάμει του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος έγκριση είναι ανέκκλητη ως προς τους 
όρους αυτής και αποτελεί την εγγύηση της Ελληνικής 
Δημοκρατίας ως προς τα εισαχθέντα κεφάλαια εξωτε-
ρικού στο πλαίσιο της εγκρινόμενης επένδυσης ότι τα 
εν λόγω κεφάλαια εφεξής προστατεύονται δυνάμει των 
διατάξεων και του καθεστώτος του νομοθετικού διατάγ-
ματος 2687/1953. Τροποποίηση των όρων του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος επιτρέπεται μόνο κατόπιν συ-
γκατάθεσης του εισάγοντος τα κεφάλαια εξωτερικού.

Άρθρο 6
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής μεταβίβασης της επι-

χείρησης ή σημαντικών περιουσιακών στοιχείων αυτής 
που αποκτήθηκαν με χρήση των εισαχθέντων κεφαλαί-
ων εξωτερικού, επιτρέπεται η επιστροφή των εν λόγω 
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κεφαλαίων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις του επενδυτή

Η Εταιρεία υποχρεούται:
1. Nα εισαγάγει τα κεφάλαια εξωτερικού για την υλο-

ποίηση της εγκρινόμενης επένδυσης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Σε περίπτωση που ποσοστό μεγαλύτερο του 20% των 
κεφαλαίων εξωτερικού του άρθρου 1 του παρόντος προ-
εδρικού διατάγματος δεν εισαχθεί σύμφωνα με τους 
όρους της Σύμβασης Παραχώρησης ή χρησιμοποιηθεί 
για σκοπό διάφορο της εγκρινόμενης επένδυσης, η χο-
ρηγούμενη με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα έγκριση 
θεωρείται ως ουδέποτε χορηγηθείσα και τα εισαχθέ-
ντα κεφάλαια εξωτερικού στερούνται της προστασί-
ας και των προνομίων του νομοθετικού διατάγματος 
2687/1953.

2. Σε περίπτωση που διατηρεί τραπεζικούς λογαρια-
σμούς σε ξένο νόμισμα είτε σε ελληνικά είτε σε αλλοδα-
πά πιστωτικά ιδρύματα για τη διενέργεια πάσης φύσεως 
πληρωμών σε σχέση με την υλοποίηση της επένδυσης, 
να υποβάλλει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
βεβαιώσεις των άνω πιστωτικών ιδρυμάτων που αποδει-
κνύουν την κατάθεση του εν λόγω ξένου νομίσματος και 
τον σκοπό της εν λόγω κατάθεσης -επίσης υποχρεούται 
να υποβάλλει προς το ανωτέρω Υπουργείο επικυρωμένα 
αποσπάσματα των λογιστικών της βιβλίων από τα οποία 
να φαίνεται η σχετική εγγραφή της κατάθεσης του ξένου 
νομίσματος.

3. Να καταθέτει στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυ-
ξης επικυρωμένα αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων 
που περιγράφονται στο άρθρο 1 παρ. 2(β) του παρό-
ντος προεδρικού διατάγματος για την υλοποίηση της 
εγκρινόμενης επένδυσης, καθώς και τυχόν ουσιώδεις 
τροποποιήσεις στις συμβάσεις αυτές ή/ και τυχόν νέες 
συμβάσεις αναχρηματοδότησης που σχετίζονται με τις 
ανωτέρω δανειακές συμβάσεις.

4. Να αποκτήσει όλες τις επιμέρους ή ειδικές άδειες 
που απαιτούνται από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή βάσει 
οιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου νόμου, σύμφωνα με 
τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης.

Άρθρο 8
΄Ελεγχος - Πιστοποίηση της επενδύσεως

1. Σε κάθε επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώ-
ρησης, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, 
ο Παραχωρησιούχος θα καλεί το Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και το εν λόγω Υπουργείο θα υποχρε-
ούται εντός ενενήντα (90) ημερών από την πρόσκληση 
του Παραχωρησιούχου να ολοκληρώνει τον έλεγχο του 
προκειμένου να διαπιστώνει τη συμμόρφωση του Παρα-
χωρησιούχου με τους όρους του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος και της Σύμβασης Παραχώρησης και να 
συντάσσει σχετική έκθεση την οποία και θα γνωστοποιεί 
στον Παραχωρησιούχο. Όσον αφορά στη συμμόρφωση 

του Παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης 
Παραχώρησης σε σχέση με την εκτέλεση των Επικείμε-
νων Έργων, το Υπουργείο θα συντάσσει την έκθεση του 
λαμβάνοντας υπόψη και δεσμευόμενο από τις σχετικές 
Μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου του Ανεξάρτητου Μηχα-
νικού (όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στην Σύμβαση 
Παραχώρησης), όπως αυτές θα υποβάλλονται από τον 
Ανεξάρτητο Μηχανικό στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα 
με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης.

Η εν λόγω έκθεση θα πιστοποιεί την πρόοδο της 
εγκρινόμενης επενδύσεως του άρθρου 1 του παρόντος 
προεδρικού διατάγματος επί τη βάσει των Μηνιαίων 
Εκθέσεων Προόδου του Ανεξάρτητου Μηχανικού σύμ-
φωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης και 
θα προσδιορίζει το ακριβές ποσό σε κεφάλαια εξωτε-
ρικού που εισήχθησαν κατά την περίοδο αναφοράς για 
την ολοκλήρωση της εγκρινόμενης επενδύσεως, συ-
μπεριλαμβανομένου του ποσού τυχόν κεφαλαίων που 
επανεπενδύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του 
παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Οι εγγραφές στα επίσημα βιβλία και στοιχεία του 
Παραχωρησιούχου καθώς επίσης και τα σχετικά παρα-
στατικά έγγραφα που εκδίδει/εκδίδουν η τράπεζα/οι 
τράπεζες στην οποία/στις οποίες τηρεί λογαριασμούς 
ο Παραχωρησιούχος θα λαμβάνονται υπόψη για την πι-
στοποίηση της εισαγωγής των κεφαλαίων εξωτερικού 
κατά την περίοδο αναφοράς.

Σε περίπτωση διαφωνίας του Παραχωρησιούχου ως 
προς το περιεχόμενο της εκθέσεως, η οποία διαφωνία θα 
πρέπει να γνωστοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποί-
ηση της εκθέσεως στον Παραχωρησιούχο, ο Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης θα παραπέμπει το ζήτημα σε 
τριμελή επιτροπή, που θα συγκροτείται με απόφαση του 
και θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, έναν εκπρόσωπο του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών και έναν εκπρόσωπο 
του Παραχωρησιούχου, ο οποίος θα ορίζεται από τον 
Παραχωρησιούχο.

Η επιτροπή θα αποφαίνεται για τα θέματα που παρα-
πέμπονται σε αυτήν εντός μηνός. Η απόφαση της επι-
τροπής δεν είναι δεσμευτική για τον Παραχωρησιούχο, 
ο οποίος δικαιούται να προσφύγει στην προβλεπόμενη 
στο άρθρο 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος 
διαιτησία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
σε αυτόν της αποφάσεως της επιτροπής.

2. Μόλις η ως άνω έκθεση καταστεί οριστική σύμφω-
να με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, ο 
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης με απόφαση του 
θα επικυρώνει το ακριβές εισαχθέν ποσό σε κεφάλαια 
εξωτερικού και θα δίνει οδηγίες, εφόσον αυτό είναι απα-
ραίτητο, στην Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέτει το απαι-
τούμενο συνάλλαγμα για την επιστροφή των κεφαλαίων, 
την εξαγωγή κεφαλαίου, κερδών και τόκων, σύμφωνα 
με τους σχετικούς όρους του παρόντος προεδρικού δι-
ατάγματος.
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Άρθρο 9
Επίλυση Διαφορών

1. Οι διαφορές που τυχόν ανακύψουν μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας, σχετικά με την 
ερμηνεία ή τα ενδεχόμενα κενά του παρόντος προε-
δρικού διατάγματος, θα επιλύονται αποκλειστικά με δι-
αιτησία διεξαγόμενη από τρεις διαιτητές, σύμφωνα με 
τους κανόνες διαιτησίας του έτους 2012 του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ), με την επιφύλαξη των 
προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο, κατά τη διαδικασία 
που ακολουθεί:

2. Το διαιτητικό δικαστήριο θα απαρτίζεται από τρεις 
διαιτητές. Ο αιτών τη διαιτησία με αίτησή του που θα 
απευθύνεται και θα κοινοποιείται στον αντισυμβαλλό-
μενο (προκειμένου δε περί του Ελληνικού Δημοσίου η 
αίτηση περί διαιτησίας θα απευθύνεται και θα κοινοποι-
είται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης), πρέπει 
να καθορίζει επακριβώς το αντικείμενο της διαφοράς 
και να ορίζει τον διαιτητή του. Το προσκαλούμενο μέ-
ρος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση της παραπάνω αιτήσεως 
διαιτησίας να διορίζει τον διαιτητή του και να κοινοποι-
ήσει προς εκείνον που ζητεί τη διαιτησία το διορισμό. 
Όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο δεύτερος 
διαιτητής διορίζεται από το Διαιτητικό Δικαστήριο του 
ΔΕΕ μετά από αίτηση του επισπεύδοντος τη διαιτησία.

3. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση 
διορισμού του δεύτερου διαιτητή, οι δύο διαιτητές υπο-
χρεούνται όπως εκλέγουν με κοινή συμφωνία τον τρίτο 
διαιτητή, ο οποίος αποτελεί τον επιδιαιτητή του διαιτη-
τικού δικαστηρίου.

Εάν δεν συμφωνήσουν οι διαιτητές για το πρόσωπο 
του τρίτου διαιτητή ή περάσει άπρακτη η προθεσμία 
για την επιλογή του, ο τρίτος διαιτητής διορίζεται από 
το Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ.

4. Οποιοσδήποτε διαιτητής υποδεικνύεται ή διορίζεται 
κατά τα ανωτέρω, δεν απαιτείται να είναι καλός γνώστης 
της Ελληνικής γλώσσας (γραπτής ή προφορικής). Σε πε-
ρίπτωση που διάδικο μέρος διορίσει έναν διαιτητή που 
δεν είναι καλός γνώστης της Ελληνικής γλώσσας (γραπτή 
ή προφορική), το εν λόγω μέρος θα μεριμνήσει, με δικά 
του έξοδα και επιμέλεια, για την παροχή δυνατότητας με-
τάφρασης (για έγγραφα) ή διερμηνείας (για προφορικές 
επικοινωνίες), ανάλογα με την περίπτωση, στα Ελληνικά 
για τους σκοπούς της διαιτητικής διαδικασίας. Τα μέρη 
συμφωνούν ρητώς ότι το άρθρο 13(5) των Κανόνων ΔΕΕ 
δεν θα εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε διαιτησία εκκινεί 
βάσει του παρόντος προεδρικού διατάγματος στον βαθ-
μό που η εν λόγω διάταξη θα απέκλειε τον διορισμό ενός 
προσώπου Ελληνικής ιθαγένειας ως επιδιαιτητή. Τα μέρη 
συμφωνούν ανέκκλητα ότι οποιοσδήποτε διαιτητής, συ-
μπεριλαμβανομένου του επιδιαιτητή, μπορεί να είναι 
πρόσωπο Ελληνικής Ιθαγένειας.

5. Οι τρεις διαιτητές αποφασίζουν σύμφωνα με τις αρ-
χές της ισότητας και του δικαίου, λαμβάνοντας πάντοτε 
υπόψη τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγ-
ματος, τις αρχές της καλής πίστης και τα συναλλακτικά 
και χρηστά ήθη.

6. Οι τρεις διαιτητές εξαιρούνται από τη διαιτησία αν 
έχουν οποιοδήποτε συμφέρον στην υπό κρίση διαφορά. 
Το Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ αποφασίζει επί της 
εξαιρέσεως οποιουδήποτε διαιτητή, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος οποιουδήποτε μέρους.

7. Σε περίπτωση αρνήσεως ή κωλύματος ενός εκ των 
διαιτητών να αποδεχθεί τον διορισμό του ή να εξακο-
λουθήσει τη διαιτησία ή σε περίπτωση εξαιρέσεώς του, 
ο διαιτητής αυτός αντικαθίσταται. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, εάν μεν ο διαιτητής που πρέπει να αντικατασταθεί 
ορίστηκε από διάδικο μέρος, τότε ο αντικαταστάτης 
διαιτητής ορίζεται από το ίδιο μέρος μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τη γνωστοποίηση σε αυτό της άρνη-
σης ή του κωλύματος ή της εξαίρεσης διαιτητή, άλλως 
αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή ο διαιτητής 
διορίζεται μετά από αίτηση του άλλου μέρους από το 
Διαιτητικό Δικαστήριο του ΔΕΕ, εάν δε πρόκειται περί 
του τρίτου διαιτητή, αυτός αντικαθίσταται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η προθεσμία των τρι-
άντα (30) ημερών αρχίζει από την γνωστοποίηση στους 
διαιτητές της άρνησης, του κωλύματος ή της εξαίρεσης.

8. Η έδρα και ο νόμιμος τόπος διεξαγωγής της διαι-
τησίας είναι η Αθήνα, Ελλάδα. Γλώσσα της διαιτησίας 
θα είναι η Ελληνική και τυχόν ακροάσεις θα λαμβάνουν 
χώρα στην Αθήνα και θα διεξάγονται στην Ελληνική 
γλώσσα. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στην εν λόγω δι-
αιτητική διαδικασία θα δύναται να επικοινωνεί στην 
Αγγλική (ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της επιλογής 
του). Στην περίπτωση αυτή, θα παρέχεται η δυνατότητα 
μετάφρασης (εγγράφων) ή διερμηνείας (για προφορικές 
επικοινωνίες) στα Ελληνικά, με έξοδα και επιμέλεια του 
ενδιαφερόμενου μέρους.

9. Οι διαιτητές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Κατά 
τον σχηματισμό της κρίσης τους, οι διαιτητές θα εφαρμό-
ζουν τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγμα-
τος, του νομοθετικού διατάγματος 2687/1953 καθώς και 
τις συναφείς γενικές και ειδικές διατάξεις του ελληνικού 
δικαίου. Τη διαιτητική απόφαση υπογράφει ο επιδιαιτη-
τής του διαιτητικού δικαστηρίου.

10. Το διαιτητικό δικαστήριο, κατά την διακριτική του 
ευχέρεια κατόπιν έγγραφου αιτήματος οποιουδήποτε 
μέρους της διαιτησίας, μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά 
μέτρα.

11. Με την επιφύλαξη των άρθρων 36 και 37 των κα-
νόνων του ΔΕΕ, η διαιτητική απόφαση θα καθορίζει τις 
δαπάνες διαιτησίας και τον τελικό επιμερισμό τους ανά-
μεσα στα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής των 
διαιτητών, η οποία θα περιορίζεται εντός των πλαισίων 
της Κλίμακας του ΔΕΕ για τις Αμοιβές Διαιτητών, καθώς 
και της αποζημίωσης των εύλογων εξόδων κίνησής τους.

12. Η Διαιτητική Απόφαση είναι τελεσίδικη, δεσμευτι-
κή και αμετάκλητη, δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή 
έκτακτο ένδικο μέσο ή βοήθημα ούτε χωρεί κατ' αυτής 
ανακοπή ή αγωγή ακυρώσεως του άρθρου 897 του Κώ-
δικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, 
ούτε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέτρο και αποτελεί 
τίτλο εκτελεστό, χωρίς να απαιτείται η περιγραφή τύπου 
εκτελέσεως ή κάποια άλλη διατύπωση.
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Άρθρο 10
Τελική Διάταξη

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εξουσιοδοτείται να προβεί στην δημοσίευση και εκτέλεση 

του παρόντος προεδρικού διατάγματος. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 Υποδομών 
Οικονομικών και Μεταφορών 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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