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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1
Σύσταση − Σκοπός
Επωνυμία − Έδρα − Διάρκεια
1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑ−
ΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ−
ΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό
την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής
περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών
στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το
μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμ−
μεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις επικρα−
τούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους
διαφάνειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των
εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο
Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.
2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλει−
στικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της
χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17
του επόμενου άρθρου.
3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του
δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των
οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις
εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ
ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, οι διατάξεις
που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα
στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις της νομο−
θεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

5. Το Ταμείο εδρεύει σε δήμο του Νομού Αττικής, ο
οποίος ορίζεται με το Καταστατικό του.
6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του
Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να
παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει
εκπληρωθεί.
Άρθρο 2
Κεφάλαιο − Περιουσία − Έσοδα − Διάθεση εσόδων
1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου είναι τριάντα
εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες
(1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και
καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3)
δόσεις. Η πρώτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ κατα−
βάλλεται σε μετρητά μέσα σε ένα (1) μήνα από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η δεύτερη δόση,
ποσού 10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέ−
χρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2011 και η τρίτη δόση, ποσού
10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την
30ή Δεκεμβρίου 2011.
2. Οι μετοχές του Ταμείου είναι αμεταβίβαστες.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδί−
δεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ταμείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο
του Ταμείου, με την έκδοση ονομαστικών μετοχών, τις
οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Ελληνικό Δημό−
σιο.
4. Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς
αντάλλαγμα:
α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από
αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρα−
τικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι−
ονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του
ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα δια−
χείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμ−
φέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας,
συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που περι−
λαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του
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Με την αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν
επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης ή των
εργάσιμων ημερών.
Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής και συ−
ντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια,
υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλη−
σης.
6. Οι περιορισμοί που προβλέπονται στα άρθρα 31 και
32 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας – Α΄ 26) και
το ασυμβίβαστο που προβλέπεται στο άρθρο 34 του
ίδιου νόμου έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους που
κάνουν χρήση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2
του παρόντος άρθρου.
7. Στο εξής τυχόν πλεονάζον προσωπικό των νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314)
εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης που καταρτίζονται,
χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το Α.Σ.Ε.Π., με
βάση αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (όπως
τυπικά προσόντα, εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση,
ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κ.λπ.). Με προε−
δρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα αντικειμενικά και αξιο−
κρατικά κριτήρια που προβλέπονται στο προηγούμενο
εδάφιο, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα και κάθε
άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.
Το προσωπικό που περιλαμβάνεται στους ανωτέρω
πίνακες κατάταξης συνεχίζει να λαμβάνει για δώδεκα
(12) μήνες από το χαρακτηρισμό του ως πλεονάζοντος
προσωπικού αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού
μισθού του. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή των απο−
δοχών του ανωτέρω προσωπικού διακόπτεται, εφόσον
το προσωπικό αυτό συνάψει οποιασδήποτε μορφής
εργασιακή σχέση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται
ο φορέας που επιβαρύνεται με την καταβολή των απο−
δοχών στο προσωπικό, ο τρόπος καταβολής των απο−
δοχών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Από τους εν λόγω πίνακες κατάταξης, το ανωτέρω
προσωπικό:
α) μπορεί να μεταφέρεται ύστερα από αίτησή του
με την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου
τομέα του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), εφόσον
υπάρχουν αιτήματα των φορέων αυτών για πλήρωση
θέσεων τακτικού προσωπικού, σε ποσοστό 10% των ετή−
σιων προσλήψεων, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία
του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010,
β) επιλέγεται ύστερα από αίτησή του κατά προτεραι−
ότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε
θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσω−
πικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του
δημόσιου τομέα,
γ) προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για
την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση, σύμ−
φωνα με το ν. 3250/2004, εφόσον υποβάλει αίτηση,
δ) μπορεί κατ’ εξαίρεση να αποχωρήσει με εθελουσία
έξοδο με βάση ειδικό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

8. Στο πρώτο εδάφιο μετά την περίπτωση β΄ της παρ.
4 του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 διαγράφονται
από τότε που ίσχυσε ο ν. 3839/2010 οι λέξεις «και πά−
ντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή
τους».
Άρθρο 38
Δημοσιονομικές ρυθμίσεις
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε με τις δι−
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α΄
40), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.»
2.α) Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την
καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογί−
ζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών
αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων
όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαι−
ρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
και των Ν.Π.Ι.Δ..
β) Καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων
του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)
πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας
των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζε−
ται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών
αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσε−
ων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου. Για
όσους υπαλλήλους του δεύτερου εδαφίου της προηγού−
μενης περίπτωσης δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ
η εισφορά υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί
των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και
αποζημιώσεων, υπέρ του ΟΑΕΔ. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογι−
σμού, είσπραξης και απόδοσης της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
3. Το άρθρο 1 του ν.δ. 391/1969 (Α΄ 281) καταργείται.
4. Το συνολικό ποσό των προβλεπόμενων στα άρ−
θρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων και Περιφερειών μειώνεται
κατά το ποσό απόδοσης των περιλαμβανομένων στο
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
παρεμβάσεων, που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Το συνολικό ποσό που μεταβιβάζεται
κατ’έτος, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό στους Δήμους και τις Περιφέ−
ρειες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε δισεκατομμύ−
ρια διακόσια εκατομμύρια (5.200.000.000) ευρώ.
5. Αναστέλλονται από 1.7.2011 και μέχρι τη θέσπιση
νέου ενιαίου μισθολογίου:
α) Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1.
του άρθρου 30, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 33,
της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της παραγράφου Α.1.
του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47,
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του ημερήσιου και περιοδικού τύπου των εκδοτών για
καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες, κατ’ ανάλογη
εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν.
2065/ 1992, όπως αυτή ισχύει. Με την ίδια απόφαση,
καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των φύλλων κάθε έκ−
δοσης που δύνανται να διακινούνται ταχυδρομικά με
το μειωμένο αυτό τιμολόγιο.
γ. Με απόφαση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του
οποίου υπάγεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γε−
νική Γραμματεία Ενημέρωσης καθορίζονται τα απαιτού−
μενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εκδοτών στο
ειδικό τιμολόγιο, καθώς και κάθε περαιτέρω αναγκαία
λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος
άρθρου.
δ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου
αρχίζει την 1η Αυγούστου 2011.»
3.α) Από τη δημοσίευση του παρόντος ο ν. 583/1977
περί «Τηλεπικοινωνιακών απαλλαγών Τύπου», όπως ισχύ−
ει, καταργείται.
β) Για τηλεφωνικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αφορούν
σε περίοδο έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα
1, 2 και 3 του καταργούμενου νόμου, εφόσον προσκο−
μιστούν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης τα απαιτούμενα δικαιολογη−
τικά εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση των
λογαριασμών.

κατανέμονται τα ποσά που περιέρχονται στο λογα−
ριασμό του προηγούμενου εδαφίου στις Αποκεντρω−
μένες Διοικήσεις και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, πλην
των ποσών που διαχειρίζονται τα Περιφερειακά Ταμεία
Ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 8 του ν. 3208/2003, τα
οποία κατανέμονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα χρηματικά
ποσά των πιστώσεων του άρθρου 8 του ν. 3208/2003,
τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2647/1998
όπως ισχύει, καθώς και έσοδα από κάθε άλλη πηγή που
θα περιέλθουν στο λογαριασμό αυτό μετά την 1.7.2011
διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού στις Αποκε−
ντρωμένες Διοικήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται ο τρόπος
λειτουργίας του λογαριασμού και κάθε άλλο αναγκαίο
θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 49

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 283 του
ν. 3852/2010 (Α’87) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτε−
ρικών συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαρια−
σμός του Ελληνικού Δημοσίου, στον οποίο περιέρχονται
τα αδιάθετα μέχρι 30.6.2011 χρηματικά ποσά με τους
τυχόν τόκους που προέρχονται από τους πόρους κάθε
πηγής των συσταθέντων δυνάμει του άρθρου 53 του
ν. 2218/1994 (Α’90) Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης,
καθώς και από τις μεταβιβαζόμενες σε αυτά κάθε φορά
πιστώσεις προς διαχείριση στο πλαίσιο υλοποίησης
των σκοπών και αρμοδιοτήτων τους και συγκεκριμένα
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 και
της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2218/1994, του άρθρου
8 του ν. 3208/2003 (Α’ 303) και της παρ. 3 του άρθρου
9 του ν. 2647/1998 (Α’ 237), όπως ισχύουν. Στα ποσά
του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται οι
δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα των Περιφερειακών
Ταμείων Ανάπτυξης που καλύπτονται από αυτά μέχρι
30.6.2011. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3697/2008
(Α’ 154) δεν εφαρμόζονται στον ως άνω λογαριασμό. Με
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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