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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για
την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την παράγραφο 3 του άρθρου 18, σε συνδυασμό
με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 και την παράγραφο
3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.
3. Τη μεταναστευτική – προσφυγική κρίση, από την
οποία προκαλείται η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη επίταξης ακινήτων σε νήσους υποδοχής μεταναστών και
προσφύγων των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας
τάξης και υγείας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεχής και αδιατάρακτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος διάδοσης
λοιμωδών, μολυσματικών ή μεταδοτικών νόσων στις
ανωτέρω νήσους.
4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Επίταξη ακινήτων για την αποφυγή
διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης ή υγείας
1. Ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επιβάλλει την επίταξη ακινήτων πραγμάτων, υπό την έννοια
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της παρ. 3 του άρθρου 18 του Συντάγματος, ορίζεται,
για την εφαρμογή του παρόντος, κάθε άμεση κοινωνική
ανάγκη για την αντιμετώπιση της διακινδύνευσης της
δημόσιας τάξης ή υγείας που προκαλείται από τη μεταναστευτική – προσφυγική κρίση σε νήσους υποδοχής
μεταναστών και προσφύγων των Περιφερειών Βορείου
και Νοτίου Αιγαίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών
(3) ετών, ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στις ανωτέρω
νήσους και ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή άλλα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου. Με την απόφαση του προηγούμενου
εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα τα προς επίταξη
ακίνητα και η χρήση τους, καθώς και η χρονική διάρκεια
της επίταξης.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου προβλέπονται οι πιστώσεις για
τις αναγκαίες εργασίες διαμόρφωσης της χρήσης των
προς επίταξη ακινήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παρ. 2 του παρόντος.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου που εκδίδεται εντός δύο (2)
μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 2,
καθορίζεται εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατόπιν εισήγησης
του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμών Αξιών Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών σε
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συνέχεια υποβολής εισήγησης από πιστοποιημένους
εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών μετά από την προβλεπόμενη από
τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία, και προβλέπονται
οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη του ποσού της
αποζημίωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της
ανωτέρω προθεσμίας, η επίταξη αίρεται αυτοδικαίως.
Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα της
επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ μετά τη λήξη της
επίταξης ή ανά μήνα, αν η επίταξη παρατείνεται πέραν
του διμήνου. Κατά της κοινής απόφασης της παρούσας
παραγράφου χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος,
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
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Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους
διατάξεις της.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ,
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
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