
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η Σύµβαση Δωρεάς µε-
ταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Αντικαρκινικού Νοσο-
κοµείου Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας» και της Άννας-Μα-
ρίας-Λουίζας Λάτση του Ιωάννη, το κείµενο της οποίας
έχει ως εξής:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Στην Αθήνα, σήµερα την 30.1.2013, µεταξύ αφ’ ενός
µεν: 1) του Υπουργείου Υγείας, νόµιµα εκπροσωπούµε-
νου για την υπογραφή της παρούσας από τον Υπουργό
Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, κάτοχο του υπ’ αριθ.
Ξ448526 Α.Δ.Τ. (εφεξής «Υπουργείο Υγείας») και 2) του
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Αθήνας «O Άγιος
Σάββας»», νόµιµα εκπροσωπούµενου από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού του Συµβουλίου και Διοικητή κ. Πανα-
γιώτη Μινογιάννη, κάτοχο του υπ’ αριθ. ΑΗ254180
Α.Δ.Τ. (εφεξής «Νοσοκοµείο»), αφ’ ετέρου δε της κας
Άννας-Μαρίας-Λουίζας Λάτση του Ιωάννη,  κατόχου του
υπ’ αριθ. ΑΚ559477 Α.Δ.Τ. (εφεξής «Δωρήτρια»), 
συµφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Το Νοσοκοµείο, προκειµένου να καλύψει τις ανά-

γκες νοσηλείας καρκινοπαθών ασθενών του, εκτιµά ανα-
γκαίο να µετατραπεί σε Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας
το ακίνητο κυριότητάς του, που ευρίσκεται στην Αθήνα,

επί των οδών Ασωπίου αρ. 4 και Παράσχου, συνολικής ε-
πιφανείας 3.650 τ.µ. (πρώην Ογκολογικό Νοσοκοµείο
ΙΚΑ Αθήνας «Γ. Γεννηµατάς»). Ειδικότερα, σκοπός είναι
να δηµιουργηθεί ένα αυτόνοµο κτηριακά Κέντρο Ηµερή-
σιας Νοσηλείας, στο οποίο να µπορούν να αντιµετωπίζο-
νται οι αυξηµένες ανάγκες του Νοσοκοµείου, που υπο-
λογίζονται ετησίως περίπου σε 30.000 εισαγωγές ασθε-
νών και  3.800 χειρουργικές επεµβάσεις.

2. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού το Νοσοκο-
µείο αποτάθηκε στη Δωρήτρια ζητώντας την οικονοµική
συνδροµή της. Μετά από σχετικές επαφές και αλληλο-
γραφία της Δωρήτριας µε το Νοσοκοµείο και το Υπουρ-
γείο Υγείας, κατέστη σαφές ότι απαιτούνται τελικά ση-
µαντικές παρεµβάσεις στο άνω ακίνητο, ούτως ώστε αυ-
τό να πληροί τις απαιτήσεις λειτουργίας ενός σύγχρο-
νου Κέντρου Ηµερήσιας Νοσηλείας για ογκολογικά πε-
ριστατικά.  

3. Η Δωρήτρια, µετά από έγκριση του Νοσοκοµείου και
προκειµένου να διαπιστωθεί το εύρος των απαιτούµενων
εργασιών, χρηµατοδότησε την εκπόνηση στατικών, αρχι-
τεκτονικών και ηλεκτροµηχανολογικών αποτυπώσεων
της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς και προτάσεων α-
ναµόρφωσης του κτηρίου σε ένα σύγχρονο Κέντρο Ηµε-
ρήσιας Νοσηλείας. Με βάση τις προτάσεις αυτές εκπο-
νήθηκαν µελέτες και τεχνικές εκθέσεις, σε συνεργασία
µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και
του Νοσοκοµείου, οι οποίες, µετά την οριστικοποίησή
τους, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από τις άνω Τεχνικές
Υπηρεσίες, επισυνάπτονται δε στην παρούσα ως Παράρ-
τηµα Α (εφεξής «Προκαταρκτικές Μελέτες»).  

4. Στο πλαίσιο αυτό, τα µέρη επιθυµούν να προβούν σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκείµενου να µετα-
τραπεί το άνω ακίνητο σε Κέντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΠΖ΄, 29 Μαΐου 2013,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου 
Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας» και της Άννας-Μαρίας-Λουίζας Λάτση και άλλες διατάξεις



5. Κατόπιν των ανωτέρω, υπογράφεται η παρούσα
σύµβαση δωρεάς µε τα συνηµµένα σε αυτή δύο (2) Πα-
ραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής: 

Άρθρο 1
Αντικείµενο της δωρεάς

1. Η Δωρήτρια αναλαµβάνει, µε βάση τους όρους της
παρούσας και µε δικές της δαπάνες, τα κατωτέρω (εφε-
ξής «Έργο»): 
α) Να ανακατασκευάσει σε Κέντρο Ηµερήσιας Νοση-

λείας το άνω ακίνητο (εφεξής «Κέντρο») και 
β) να συµπληρώσει τον υπάρχοντα εξοπλισµό του Κέ-

ντρου µε το συνηµµένο, ως Παράρτηµα Β, ιατρικό, ξενο-
δοχειακό και λοιπό εξοπλισµό, τον οποίο το Νοσοκοµείο
θεωρεί αναγκαίο για  τη λειτουργία του Κέντρου, έθεσε
τις προδιαγραφές του και στη συνέχεια ενέκρινε στο σύ-
νολό του (εφεξής «Εξοπλισµός»).

2. Τo Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο αναλαµβά-
νουν: 
α) Να εξασφαλίζουν, από την παράδοση του Κέντρου,

τη διαρκή, εύρυθµη και πλήρη λειτουργία του µε την κα-
τάλληλη στελέχωσή του µε ιατρικό, νοσηλευτικό και δι-
οικητικό προσωπικό, καθώς και µε την παροχή υπηρε-
σιών υποστήριξης, δεδοµένου ότι το Κέντρο θα αποτελεί
ένα ενιαίο σύνολο (διοικητικά και λειτουργικά) µετά των
λοιπών τµηµάτων - κλινικών του Νοσοκοµείου.
β) Να λειτουργούν το Κέντρο αποκλειστικά ως: i. Κέ-

ντρο Ηµερήσιας Νοσηλείας για άτοµα που πάσχουν από
νεοπλασίες και συναφείς παθήσεις, ii. κέντρο πρόληψης
και iii. πρότυπο κέντρο για την εκπαίδευση των εργαζο-
µένων στον τοµέα της υγείας σε θέµατα που σχετίζονται
µε τη νοσηλεία, περίθαλψη και φροντίδα των καρκινοπα-
θών. Ειδικότερα, στο Κέντρο θα στεγαστούν τα Τµήµατα
Βραχείας Νοσηλείας Χειρουργικού Τοµέα, Βραχείας Νο-
σηλείας Παθολογικού Τοµέα, καθώς και οι Επεµβάσεις
Διαδερµικής Βιοψίας Μαστού, µέρος του Τµήµατος Ακτι-
νοθεραπείας, µε τις υποστηρικτικές αυτών υπηρεσίες
Εργαστηριακού και Απεικονιστικού Τοµέα και τέλος τµή-
µατα διοικητικής και οικονοµικής υποστήριξης του Κέ-
ντρου. 

γ) Να ονοµάσουν το Κέντρο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» στη µνήµη του οποί-
ου προβαίνει στην παρούσα δωρεά η Δωρήτρια.

Άρθρο 2
Ποσό δωρεάς

1. Το ποσόν που θα απαιτηθεί προκειµένου να καλυ-
φθεί η δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου εκτιµήθηκε, µε
βάση τις Προκαταρκτικές Μελέτες, ότι θα ανέλθει σε
τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες (3.800.000) ευρώ. 

2. Τα µέρη συµφωνούν ότι οι Προκαταρκτικές Μελέτες
είναι τεχνικά άρτιες και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση,
µε βάση δε αυτές εκπονούνται οι οριστικές µελέτες του
Έργου. Οµοίως και ο Εξοπλισµός είναι κατά τα ανωτέρω
εγκεκριµένος και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

3. Η Δωρήτρια αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύ-
ψει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την ολοκλήρωση του
Έργου σύµφωνα µε τις οριστικές µελέτες, ακόµη και εάν
αυτή υπερβεί το προϋπολογιζόµενο ποσό.

Άρθρο 3
Αποδοχή δωρεάς

Το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο αποδέχονται
µε την παρούσα την ως άνω δωρεά. 

Άρθρο 4
Άδεια κατασκευής του έργου 

Οριστικές µελέτες

1. Η παρούσα σύµβαση, µετά την έναρξη ισχύος της
σύµφωνα µε το άρθρο 11 αυτής, επέχει θέση πολεοδοµι-
κής άδειας κατασκευής του Έργου και έγκρισης τυχόν
παρεκκλίσεων όρων δόµησης από τις διατάξεις της υφι-
στάµενης πολεοδοµικής νοµοθεσίας.

2. Οι οριστικές µελέτες, µε βάση τις οποίες θα εκτελε-
στεί το Έργο, βρίσκονται στο τελικό στάδιο εκπόνησής
τους από µελετητικά γραφεία σε συνεργασία µε τις Τε-
χνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και του Νοσο-
κοµείου. Θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν στο Υ-
πουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο εντός τριών εβδο-
µάδων από την υπογραφή της παρούσας προκειµένου
στη συνέχεια και εντός ευλόγου χρόνου να ελεγχθούν
και εγκριθούν, θα αποτελέσουν δε αναπόσπαστο µέρος
της νοµοθετικής ρύθµισης του άρθρου 11 της παρούσας.

3. Η Δωρήτρια δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατα-
σκευής, να προβαίνει, µετά από ενηµέρωση του Υπουρ-
γείου Υγείας και του Νοσοκοµείου, σε µικρής κλίµακας
τροποποιήσεις των οριστικών µελετών για κατασκευα-
στικούς λόγους, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν τη συνολι-
κή µορφή του κτηρίου ή τη λειτουργικότητά του, ούτε θα
συνιστούν οποιαδήποτε επέκταση χώρου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση δωρητή στο ακίνητο

1. Τo Νοσοκοµείο, µε την έναρξη ισχύος της παρού-
σας σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 11 αυτής, αναλαµ-
βάνει να παραδώσει άµεσα το ακίνητο, κατά χρήση, κενό
στους εκπροσώπους της Δωρήτριας για την εκτέλεση
του Έργου, προς το σκοπό δε αυτόν τα µέρη θα υπογρά-
ψουν αναλυτικό πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου.

2. Οι εργασίες εκτέλεσης του Έργου θα αρχίσουν δέ-
κα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση του νόµου, που θα κυ-
ρώσει την παρούσα σύµβαση, στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

Άρθρο 6
Εκτέλεση έργου

1. Δεδοµένου ότι η Δωρήτρια αναλαµβάνει την υπο-
χρέωση να καλύψει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την ο-
λοκλήρωση του Έργου, ρητά συνοµολογείται ότι το Έρ-
γο είναι ιδιωτικό και δεν έχουν επ’ αυτού εφαρµογή οι
διατάξεις των σχετικών νόµων, διαταγµάτων, υπουργι-
κών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων επί έργων χρηµατο-
δοτούµενων από το Δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου ή Δηµόσιους Οργανισµούς.

2. Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του Έρ-
γου ενέργειες, όπως ενδεικτικά η επιλογή των κατα-
σκευαστών, εργολάβων και προµηθευτών, η σύναψη των
σχετικών συµβάσεων, η αγορά υλικών και µηχανηµάτων,
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η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων κ.λπ., θα γίνονται από
τη Δωρήτρια ή από πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, εξουσιο-
δοτηµένα από αυτήν µε γνώµονα πάντα την καλύτερη υ-
λοποίηση του Έργου.

Άρθρο 7
Παρακολούθηση εκτέλεσης έργου 

Αποπεράτωση - Παράδοση

1. Τo Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο µπορούν
να παρακολουθούν την εκτέλεση του Έργου στο πλαίσιο
των όρων της παρούσας σύµβασης. Η Δωρήτρια υποχρε-
ούται να ενηµερώνει εγγράφως κάθε δύο (2) µήνες το Υ-
πουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο για την πορεία υλο-
ποίησης του Έργου. 

2. Η αποπεράτωση του Έργου θα πραγµατοποιηθεί ε-
ντός δεκατεσσάρων (14) µηνών από την έναρξη των ερ-
γασιών. 

3. Η παράδοση του Έργου θα πραγµατοποιηθεί µε την
υπογραφή πρωτοκόλλου από τα συµβαλλόµενα µέρη,
συνοδευόµενου από τα κατασκευαστικά σχέδια, τα σχέ-
δια Η/Μ εγκαταστάσεων (as built) και τυχόν εγχειρίδια
του Εξοπλισµού. 

Άρθρο 8
Ευθύνη δωρήτριας και δωρεοδόχου

1. Από την κύρωση της παρούσας σύµβασης µε νόµο,
η Δωρήτρια έχει την ευθύνη της: α) αποκλειστικής χρη-
µατοδότησης του Έργου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 2 της παρούσας, β) εκπόνησης των µελετών
εφαρµογής µε βάση τις οριστικές µελέτες, γ) δηµοπρά-
τησης του Έργου, δ) ανάθεσής του σε εργολάβους και ε-
κτέλεσής του από αυτούς και ε) εποπτείας της προόδου
του Έργου. 

2. Η Δωρήτρια ευθύνεται για όλες τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις για την κοι-
νωνική ασφάλιση των εργαζοµένων του εργοταξίου και
την υγιεινή και ασφάλεια. Επίσης, η Δωρήτρια αναλαµ-
βάνει να ασφαλίσει το ακίνητο από την έναρξη των ερ-
γασιών µέχρι της παραδόσεώς του. Το Υπουργείο Υγεί-
ας και το Νοσοκοµείο ουδεµία σχετική υποχρέωση φέ-
ρουν.

3. Η Δωρήτρια ευθύνεται για πραγµατικά ελαττώµατα,
εµφανή και κεκρυµµένα, εκ της εκτελέσεως του Έργου ή
για την έλλειψη συµφωνηµένων ιδιοτήτων του κτηρίου
για ένα (1) έτος µετά την αποπεράτωσή του, υποχρεού-
µενη σε αποκατάστασή τους µε δαπάνες της, εφόσον έ-
χει εγγράφως ενηµερωθεί από το Νοσοκοµείο. 

4. Σχετικά µε τα πραγµατικά ελαττώµατα ή βλάβες του
Εξοπλισµού, η ευθύνη της Δωρήτριας εξαντλείται στην
εκ µέρους της επιβολή στον προµηθευτή υποχρέωσης
παροχής προς το Νοσοκοµείο εγγύησης καλής λειτουρ-
γίας, καθώς και συντήρησης και επισκευής διάρκειας ε-
νός (1) έτους από της παραλαβής του Εξοπλισµού. 

5. Η Δωρήτρια ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο για ό-
σα αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρό-
ντος άρθρου και πέραν τούτων ουδεµία άλλη ευθύνη έ-

χει.
6. Μετά την ολοκλήρωση του Έργου, καθώς και την

παράδοση και παραλαβή του (µε τη σύνταξη του σχετι-
κού πρωτοκόλλου), η Δωρήτρια δεν θα έχει άλλη υπο-
χρέωση και ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση του
Κέντρου.

7. Το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο υποχρεού-
νται να εξασφαλίζουν τη λειτουργία του Κέντρου, σύµ-
φωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 9
Αναστολή εργασιών - Συνέπειες

Ανωτέρα βία

1. Εάν η πρόοδος της εκτέλεσης του Έργου ανασταλεί
από πράξεις ή παραλείψεις του Νοσοκοµείου ή του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου, η δε αναστολή διαρκέσει επί χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών, η Δωρή-
τρια µπορεί να προσφύγει στην, κατά το άρθρο 10 της
παρούσας σύµβασης, διαιτησία και να ζητήσει να απαλ-
λαγεί από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρω-
ση της παρούσας δωρεάς. 

2. Η Δωρήτρια δεν φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση του
Έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί αδύνατη για λό-
γους ανωτέρας βίας. Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό
διάστηµα διαρκεί η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλε-
ση της παρούσας σύµβασης. Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας
διαρκέσουν πέραν των έξι (6) µηνών ή επέλθει ουσιώδης
µεταβολή των συνθηκών, εφαρµόζεται αναλογικά η διά-
ταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10
Επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά σχετικά µε την ερµηνεία ή εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης, η οποία δεν µπορεί να διευθετηθεί
εξωδίκως, θα επιλύεται αποκλειστικά µε διαιτησία.

Άρθρο 11
Ισχύς της σύµβασης

1. Η ισχύς της σύµβασης τελεί υπό την αίρεση της κύ-
ρωσής της µε νόµο εντός ευλόγου χρόνου από την έ-
γκριση των οριστικών µελετών από τις Τεχνικές Υπηρε-
σίες του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκοµείου. Η έ-
ναρξη ισχύος της σύµβασης συµπίπτει µε την ηµεροµη-
νία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του
κυρωτικού νόµου, οπότε οι διατάξεις της παρούσας σύµ-
βασης αποκτούν ισχύ διατάξεων νόµου.

2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί η σύµβα-
ση, ουδεµία δηµιουργείται υποχρέωση ή αξίωση στα
συµβαλλόµενα µέρη. 
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε σε τρία (3) πρω-

τότυπα η παρούσα σύµβαση, µε τα συνηµµένα σε αυτή
δύο (2) Παραρτήµατα, και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε
και έγινε αποδεκτή από τους συµβαλλοµένους, υπογρά-
φεται όπως ακολουθεί.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΔΩΡΗΤΡΙΑ

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ ΛΑΤΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ»

Άρθρο δεύτερο

Η παρ. 1 του άρθρου 4 της Σύµβασης Δωρεάς αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«1. Η παρούσα σύµβαση, µετά την έναρξη ισχύος της
σύµφωνα µε το άρθρο 11 αυτής, επέχει θέση άδειας δό-
µησης του Έργου και έγκρισης των απαιτούµενων όρων
δόµησης του κτηρίου. Οι όροι δόµησης αυτοί είναι απα-
ραίτητοι για την αναγκαία κατασκευή πυρήνων αντισει-
σµικής ενίσχυσης του κτηρίου µε στόχο την αντισεισµική
θωράκισή του και είναι ανάλογοι µε τις διατάξεις του Νέ-
ου Οικοδοµικού Κανονισµού του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),
συνίστανται δε στην επιπλέον απαιτούµενη κάλυψη οι-
κοπέδου, η οποία ανέρχεται σε 18,48 τ.µ. εντός του ακα-
λύπτου χώρου του οικοπέδου και στην απαιτούµενη επι-
πλέον δόµηση η οποία ανέρχεται συνολικά σε 129,38

τ.µ., σύµφωνα µε τον αναλυτικό υπολογισµό του Δια-
γράµµατος Δόµησης ΑΜ-02 των οριστικών µελετών του
Έργου.»

Άρθρο τρίτο

Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόµου οι οριστικές µελέ-
τες του Έργου οι οποίες ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν α-
πό το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο (Παράρτη-
µα).

Άρθρο τέταρτο

Παρατείνονται από τη λήξη τους οι συµβάσεις εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, των απασχο-
λούµενων στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» µε τις ειδικότη-
τες των αγρονόµων τοπογράφων µηχανικών, τεχνολό-
γων τοπογράφων και τεχνολόγων µηχανικών γεωπληρο-
φορικής και τοπογραφίας µέχρι την ολοκλήρωση του
προγράµµατος των νέων έργων µελετών µε κύριο άξονα
τα έργα των «ενεργών» τίτλων και της β΄ φάσης της
κτηµατογράφησης. 
Οι παραπάνω συµβάσεις σε καµία περίπτωση δεν µε-

τατρέπονται σε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου.

Άρθρο πέµπτο

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Αθήνα,                                                                2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

α.α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Δ.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ.  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ


