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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4467
Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Αναδάσωση και άλλες δασοκομικές εργασίες
1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του
ν. 998/1979 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
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μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής
Ενίσχυσης του παρόντος.
Οι κάτοχοι των σταθμών των περιπτώσεων α΄ και β΄
εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία εφόσον οι σταθμοί τους τεθούν
σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 30ή
Σεπτεμβρίου 2019».
Άρθρο 11
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων
οικονομικών συμφερόντων
Η φράση «έως και την 13η Απριλίου 2017» του άρθρου τρίτου του ν. 4448/2017 (Α΄1) αντικαθίσταται από
τη φράση «έως και την 30ή Ιουνίου 2017».
Άρθρο 12
Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014
Για το τρέχον οικονομικό έτος χορηγούνται προθεσμίες: α) έως 30 Απριλίου 2017 για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με την περίπτωση
ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.
31 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) και την παρ.
1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και β) έως
30 Ιουνίου 2017 για την απόδοση λογαριασμού των ΧΕΠ
που θα εκδοθούν, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
104 του ν. 4270/2014.
Άρθρο 13
Τροποποίηση του άρθρου 15 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012
(Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων
με χωρητικότητα άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)
θεατών, για την κατασκευή ή τη λειτουργία των οποίων
απαιτούνται διανοίξεις ή διαμορφώσεις οδών και λοιπά
συνοδά έργα, οι αρμοδιότητες της έγκρισης κυκλοφοριακών και λοιπών σχετικών τεχνικών και υποστηρικτικών
μελετών, της έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδών και
της έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για
την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή και της κατασκευής
και επίβλεψης των αντίστοιχων έργων, ασκούνται από
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διάταξη
εφαρμόζεται και επί εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος
της, αιτήσεων έγκρισης των απαιτούμενων μελετών των
περιπτώσεων του ανωτέρω εδαφίου».
Άρθρο 14
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 142 του
ν. 4389/2016 (Α΄94) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο έλεγχος επί της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου σε σχέση με τη Δ.Ε.Η.
Α.Ε. ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις
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δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας ή φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 110
του ν. 4001/2011 (A΄ 179)».
2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 142 του
ν. 4389/2016 (Α΄94) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διαμόρφωση της νέας σύνθεσης του μετοχικού
κεφαλαίου γίνεται μέσω: α) της πώλησης και μεταβίβασης, με μία ή περισσότερες συναλλαγές, μετοχών
εκδόσεως της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που αντιστοιχούν σε
ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε
εταιρεία της οποίας μοναδικός μέτοχος θα είναι το
Ελληνικό Δημόσιο (στο εξής «Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε».),
β) της πώλησης και μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της
Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου
αυτής από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε στρατηγικό επενδυτή και γ)
της μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.,
που αντιστοιχούν σε ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό
(51%) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.
σε εταιρεία συμμετοχών (Holding Co, στο εξής «Εταιρεία Συμμετοχών»), η οποία πρόκειται να συσταθεί με
επιμέλεια και δαπάνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και να εισαχθεί σε
οργανωμένη αγορά και της οποίας μοναδικός μέτοχος
αρχικώς θα είναι η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και εν συνεχεία οι μέτοχοι
της Δ.Ε.Η. Α.Ε., εκ των οποίων το Ελληνικό Δημόσιο και
το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) θα μεταβιβάσουν το σύνολο των
μετοχών τους επί της Εταιρείας Συμμετοχών στη Δ.Ε.Σ.
Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.».
3. Ο τίτλος του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σύσταση και ενέργειες της Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε»..
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 145 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. αποκτά από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.
μετοχές εκδόσεως της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που αντιστοιχούν
σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με το στοιχείο αα΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 143».
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αμέσως μετά την εις είδος διανομή από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.
στους μετόχους της των μετοχών που κατέχει η Δ.Ε.Η.
Α.Ε. στην Εταιρεία Συμμετοχών, σύμφωνα με το στοιχείο
ββ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
143, η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε, Α.Ε. αποκτά το σύνολο των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας Συμμετοχών που θα κατέχουν
το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.)».
6. Η παρ. 4 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.
ορίζεται κατά την ίδρυσή της σε διακόσιες χιλιάδες

