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Kύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µε−
ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − µε−
λών της αφενός και της Γεωργίας, αφετέρου και άλ−
λες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγµατος η «Συµφωνία Κοινού Αεροπορικού 
Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − 
µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου», η οποία 
υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 2 ∆εκεµβρίου 2010, το 
κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα 
έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο

∆απάνες συναφείς µε τη λειτουργία της ανοικτής δο−
µής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων οµάδων 
πολιτών τρίτων χωρών στον Ελαιώνα Αττικής και του 
Κέντρου Προσωρινής ∆ιαµονής Αιτούντων Άσυλο Αλ−
λοδαπών στην περιοχή του Λαυρίου, όπως προβλέπεται 
η χρηµατοδότησή τους από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Π∆Ε) µε κωδικό έργου: 2015ΣΕ09300000 
Πρόγραµµα  «Προγράµµατα υποδοχής και φιλοξενίας 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας», και οι οποίες προ−
έκυψαν από 1η Μαΐου 2015 έως 30 Απριλίου 2016, θεω−
ρούνται νόµιµες, αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται σε 
βάρος του Π∆Ε του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά παρέκ−
κλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, συµπεριλαµβα−
νοµένων των δηµοσιολογιστικών διατάξεων (ΚΗΜ∆ΗΣ, 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, περί αναλήψεων υποχρεώσεων, προσυµβα−
τικού ελέγχου κ.λπ.) και ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας 
υπογραφής των συναφών προγραµµατικών συµβάσεων.

Άρθρο τρίτο

Προγραµµατικές συµβάσεις, συναφθείσες από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του προγράµµατος  
«Κοινωνικές ∆οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώ−
χειας», όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της από 
8.10.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄127), που 
κυρώθηκαν µε το ν. 4350/2015 (Α΄161), και του άρθρου 
49 του ν. 4351/2015 (Α΄164), έχουν ισχύ και καλύπτουν 
το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης του 
έργου, που αναφέρεται σε αυτές. Οι απορρέουσες από 
τις ως άνω προγραµµατικές συµβάσεις δαπάνες για 
τη διάρκεια του έργου θεωρούνται νόµιµες, αναγνω−
ρίζονται και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων 
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή 
ειδικής διάταξης, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων 
δηµοσιολογιστικού χαρακτήρα (ΚΗΜ∆ΗΣ, ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, περί 
αναλήψεων υποχρεώσεων κ.λπ.) και ανεξαρτήτως της 
ηµεροµηνίας υπογραφής των ως άνω συµβάσεων. 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1η Οκτωβρίου 2015.

Άρθρο τέταρτο

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4320/2015 
(Α΄29), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 της από 
24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 182) και 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4366/2016 (Α΄18), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 «Σε άτοµα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθή−
κες ακραίας φτώχειας, χορηγείται για το έτος 2015 
δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύµατος για την κύρια 
κατοικία τους έως 1200 kwh ανά τετραµηνία και για 
περίοδο τριών (3) τετραµηνιών, που αντιστοιχούν σε 
τρεις εκκαθαριστικούς τετραµηνιαίους λογαριασµούς. 
Σε περιπτώσεις δικαιούχων, των οποίων η παροχή είχε 
διακοπεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2015, η παροχή επα−
νασυνδέεται ατελώς και χωρίς καµία επιβάρυνση, οι δε 
ληξιπρόθεσµες οφειλές ρυθµίζονται. Η παροχή δωρεάν 
ρεύµατος δύναται να επεκτείνεται και σε κατανάλωση 
του επόµενου έτους, προκειµένου να συµπληρωθεί η 
περίοδος χορήγησης τριών (3) τετραµηνιών.»

Άρθρο πέµπτο

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4320/2015 
(Α΄29), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 15 της από 
24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄182) και 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4366/2016 (Α΄18), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η ως άνω παροχή αφορά σε νέες µισθώσεις ή ανα−
νεώσεις υφισταµένων µισθώσεων µε νέους όρους, που 
συνάπτονται µετά την έγκριση χορήγησης της παροχής, 
και θα δίδεται απευθείας στον εκµισθωτή του µισθίου 
ακινήτου.

Η παροχή χορηγείται για δώδεκα (12) µήνες, αρχής 
γενοµένης από το έτος 2015 και επεκτείνεται εντός του 
επόµενου έτους, προκειµένου να καλυφθεί η περίοδος 
χορήγησης των δώδεκα (12) µηνών.»

Άρθρο έκτο

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4320/2015 
(Α΄29), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 της από 
24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄182) και 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4366/2016 (Α΄18), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Χορηγείται, αρχής γενοµένης από το έτος 2015 και 
για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, επιδότηση 
σίτισης σε άτοµα και οικογένειες, που διαβιούν σε συν−
θήκες ακραίας φτώχειας.»

Άρθρο έβδοµο

Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4320/2015 
(Α΄29), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 17 της από 
24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄182) και 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4366/2016 (Α΄18), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως :

«Η παροχή του επιδόµατος σίτισης επεκτείνεται και 
εντός του επόµενου έτους, προκειµένου να καλυφθεί η 
περίοδος χορήγησης των δώδεκα (12) µηνών.»

Άρθρο όγδοο

Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώµατος σύµφωνα µε 
την παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 243/1998, κάτοχοι των 
αναφεροµένων σε αυτήν πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ, εφόσον 
έχουν θαλάσσια υπηρεσία έξι (6) και δώδεκα (12) µηνών 
αντίστοιχα, κατευθυνόµενης εκπαίδευσης µε ειδικότη−
τα µηχανής σε µηχανοστάσια πλοίων που κινούνται µε 
µηχανές ισχύος πάνω από 450 KW, δύνανται να αποκτή−
σουν δίπλωµα Μηχανικού Γ΄ τάξεως Ε.Ν. το αργότερο 
µέχρι 31.12.2016, και µετά από επιτυχή αποφοίτηση από 
το αντίστοιχο τµήµα εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.. Για 
τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου το πτυχίο ΤΕΙ 
Ενεργειακής Τεχνικής του δεύτερου εδαφίου της υπο−
περίπτωσης α΄της περίπτωσης Α΄ της παρ. 3 του άρ−
θρου 2 του π.δ. 243/1998 όπως ισχύει, θεωρείται ισότιµο 
και αντίστοιχο µε το πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Τεχνολογικού Το−
µέα) της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
Π.δ. 141/2014.

Άρθρο ένατο

Α. Καταργείται η υποπαράγραφος δ΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α΄114), όπως ισχύει.

Β. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
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«2. Το ∆ηµόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγ−
γραπτέου δικαιώµατος και µπορεί να υποβάλει αίτηση 
διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους 
διασφάλισης και προστασίας των δικαιωµάτων του. 

Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
όπως αυτή µετονοµάζεται, παρέχει υποχρεωτικά στην 
αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών του Ο.Τ.Α. υπό κτηµατογρά−
φηση τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισµών προϋφι−
στάµενων του έτους 1923, οικοδοµήσιµων εκτάσεων 
των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979, διανοµών και 
αναδασµών, καθώς και τυχόν εγκεκριµένες πολεοδοµι−
κές µελέτες και ρυµοτοµικά σχέδια, τα οποία λαµβάνει 
υπόψη της και εφαρµόζει κατά τη διαδικασία κτηµατο−
γράφησης. Για τη δήλωση του Ελληνικού ∆ηµοσίου επί 
δασών και δασικών εκτάσεων λαµβάνονται υποχρεωτικά 
υπόψη από την οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών τα προαναφερ−
θέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση στις περιπτώ−
σεις του εδαφίου α’ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, 
όπως ισχύει. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται, αποστέλλει υπο−
χρεωτικά στην αρµόδια για την υπό κτηµατογράφηση 
περιοχή Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου, καθώς και 
στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών, πριν την ανάρτηση των 
προσωρινών στοιχείων κτηµατογράφησης, τα προσωρι−
νά κτηµατολογικά διαγράµµατα της ανάρτησης, καθώς 
και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηµα−
τολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν 
καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 
ως αγνώστου ιδιοκτήτη, καθώς και στα ακίνητα που 
έχουν καταχωρηθεί σε δικαιούχο κυριότητας µε αιτία 

κτήσης τη χρησικτησία και των οποίων οι δηλώσεις 
υποβλήθηκαν µετά τη λήξη της συλλογής δηλώσεων.»

Γ. Η παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α΄114), όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στις παραγρά−
φους 6 και 8, µετά τη λήξη της ανάρτησης των στοι−
χείων της κτηµατογράφησης δεν επιτρέπεται µε ποινή 
απαραδέκτου να υποβληθεί δήλωση εµπράγµατου δι−
καιώµατος, µε αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, 
εφόσον αφορά σε ακίνητο το οποίο στην ανάρτηση 
των στοιχείων της κτηµατογράφησης καταχωρήθηκε 
ως άγνωστου ιδιοκτήτη, εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο. Κατά τη διάρκεια της ανάρτησης, υποβάλλε−
ται ένσταση ως προς το περιεχόµενο των στοιχείων 
της ανάρτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
7. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο. Για την απόδειξη της κατάθεσης της 
ένστασης, το Γραφείο Κτηµατογράφησης εκδίδει στην 
περίπτωση αυτή πιστοποιητικό υποβολής ένστασης, 
το οποίο, από κοινού µε το αποδεικτικό της επιδόσε−
ως προς το ∆ηµόσιο, χρησιµοποιείται για τη σύνταξη 
συµβολαίων, τη διεξαγωγή δικών και τις εγγραφές στα 
βιβλία µεταγραφών και υποθηκών, αντί του πιστοποιητι−
κού υποβολής δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5.»

∆. Μεταβατική διάταξη: Η κατάργηση της υποπαρα−
γράφου δ΄  της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, 
όπως ισχύει, καθώς και η τροποποίηση του εδαφίου 
δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, καταλαµ−
βάνει τις υπό κτηµατογράφηση περιοχές στις οποίες 
θα διενεργηθεί ανάρτηση µετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου.
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ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2016

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Άρθρο δέκατο

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµ−
φωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 αυτής.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 20  Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 


