


19486 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

και περιήλθε χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρία 
με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι−
ουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή 
και κατοχή, μεταξύ άλλων, το ακίνητο τετραγωνικών 
μέτρων 12.400 στο Νομό Αχαΐας, θέση Λεκάνη Πλατάνου 
με Αριθμό Βιβλίου Καταγραφής (ΑΒΚ) 8.

11. Το γεγονός ότι η συνολική επιφάνεια του προανα−
φερόμενου ακινήτου με Αριθμό Βιβλίου Καταγραφής 
(ΑΒΚ) 8 το οποίο βρίσκεται στη θέση Λεκάνη Πλατάνου 
του Νομού Αχαΐας, χρήζει νέας διόρθωσης, καθότι μετά 
τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε επί του ακινήτου 
διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής είχε καταχωρηθεί 
στα αρχεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας συνολικό 
εμβαδό 12.400 τμ έναντι του ορθού 124.541 τ.μ.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εισήγηση του Υπουργού Οικο−
νομικών, αποφασίζει:

1. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα 
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» το δι−
καίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω σύμβασης, κάθε 
δικαιώματος, αποκλειστικής ή μη, χρήσης, διοίκησης, 
διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης και γενικώς 
κάθε είδους περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων, κεκτη−
μένων οικονομικών συμφερόντων, άυλων δικαιωμάτων 
και δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλ−
λευσης όλων των υποδομών του ακινήτου, κυριότητας 
του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των 
υφιστάμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων, συστατικών, πα−
ραρτημάτων και παρακολουθημάτων του υφιστάμενου 
χιονοδρομικού κέντρου, ιδίως των επίγειων εγκαταστά−
σεων μεταφοράς προσώπων με αναρτημένα ή ελκόμενα 
οχήματα, υπαίθριων διαδρομών (πίστες χιονοδρομίας) 
και χώρων στάθμευσης οχημάτων, συνολικής έκτασης 
11.100.000 τ.μ., το οποίο χαρακτηρίστηκε ως Τουριστικό 
Δημόσιο Κτήμα με το άρθρο 53 αρ. 4 Ν. 4042/2012, ως 
ισχύει, και βρίσκεται στο όρος Παρνασσός εκτεινόμε−
νο στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας 
και Φωκίδας, όπως το εν λόγω ακίνητο εμφαίνεται και 
απεικονίζεται στο υπ’ αριθμ. 496/15.7.2009 τοπογραφικό 
διάγραμμα με κλίμακα 1:5000 της «Εταιρείας Ακινήτων 
του Δημοσίου» («ΕΤΑΔ Α.Ε.»), αντίτυπο του οποίου προ−
σαρτάται σε φωτοσμίκρυνση στον Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄/24/2012).

2. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγ−
μα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και με την 
επιφύλαξη της τήρησης των εφαρμοστέων διατάξεων 
της νομοθεσίας του τόπου του ακινήτου, το ακίνητο, 
κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, με Αριθμό Βιβλίου 
Καταγραφής (Α.Β.Κ.) δημοσίων κτημάτων εξωτερικού 
123, συνολικής επιφανείας 10.663 τετραγωνικών ποδών, 
το οποίο αποτελεί τη Μονάδα (Unit) 2 (Block 1340, Lot 
1510) του δευτέρου ορόφου συγκροτήματος κατοικιών 
και γραφείων καλούμενου ως «The 3 Dag Condominium», 
κειμένου επί της οδού 305 East 47th Street (γνωστής και 
ως «3 Dag Hammarskjold Plaza»), στο Μανχάταν της Νέας 
Υόρκης, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής. Το ανωτέρω ακίνητο μεταβιβά−
ζεται με την εξ αδιαιρέτου αναλογία του στα κοινά μέρη 
της οικοδομής ποσοστού 9,2192%, και μεθ’ όλων των 

συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων 
αυτού. Το ακίνητο αποκτήθηκε από το Ελληνικό Δημό−
σιο με αγορά δυνάμει του από 23 Φεβρουαρίου 2007 
συμβολαίου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο της 
Οικονομικής Διεύθυνσης του Δήμου της Νέας Υόρκης 
στις 12 Μαρτίου 2007 με αριθμό (CRFN) 2007000131348.

3. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγ−
μα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." 
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα παρακά−
τω περιγραφόμενα τμήματα ευρύτερης έκτασης κυ−
ριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και διοίκησης και 
διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία έχει 
συνολική επιφάνεια 2.969.256,48 τ.μ., βρίσκεται στη θέση 
«Μετόχι Σταυρονικήτα», εκτός των ορίων της Δημοτικής 
Ενότητας του Δήμου Κασσάνδρας, στην περιοχή Σάνη, 
Νομού Χαλκιδικής, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδι−
κής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνιστά το 
«Αγρόκτημα Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος 
Κασσάνδρας», όπως αυτή αποτυπώνεται στο υπ’ αρ. 
04.105.1_YF_PTOP−−−−00 και με ημερομηνία ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2013 τοπογραφικό διάγραμμα της Θέμις Κατασκευαστι−
κή Α.Ε. με κλίμακα 1:5000, το οποίο προσαρτάται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. Ειδικότερα, μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ:

α) έκταση συνολικής επιφάνειας εξακοσίων σαράντα 
τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα τετραγωνικών 
μέτρων και εβδομήντα τριών εκατοστών (643.259,73 τ.μ.), 
όπως αυτή απεικονίζεται ως Τμήμα 1ΙΙΑ της Αρχικής 
Ιδιοκτησίας (1) στο υπ’ αρ. 04.105.1_YF_PTOP—−00 και με 
ημερομηνία ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 τοπογραφικό διάγραμμα 
της Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε. με κλίμακα 1:5000, με 
τα στοιχεία 1, Γ, Δ, Ε, Ζ, ... Ω, Α1, Β1, Γ1, .... 25, 26, 27, 28,

β) έκταση συνολικής επιφάνειας διακοσίων εβδομήντα 
ενός χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα τετραγωνικών 
μέτρων και ενενήντα εννέα εκατοστών του τετραγω−
νικού μέτρου (271.839,99 τ.μ.), όπως αυτή απεικονίζεται 
ως Αρχική Ιδιοκτησία (2) στο υπ’ αρ. 04.105.1_YF_PTOP—−
00 και με ημερομηνία ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 τοπογραφικό 
διάγραμμα της Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε. με κλίμακα 
1:5000, με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., 62, 63, 64, 65, 66, 1.

Στα ανωτέρω υπό α) και β) περιγραφόμενα τμήματα 
της προαναφερόμενης ευρύτερης εκτάσεως δεν συμπε−
ριλαμβάνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Ειδικού 
Κέντρου Θεραπείας Ουσιοεξαρτωμένων Κρατουμένων 
Βόρειας Ελλάδας (ΕΚΘΟΚ) και οι κτιριακές εγκατα−
στάσεις αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας (κεντρικό 
κατάστημα).

4. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα 
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητο με όλα τα 
συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτού, 
συνολικού εμβαδού κατά το οικείο κτηματολογικό διά−
γραμμα 119.607,00 τμ., κείμενο στη θέση Μελισσόκηπο 
της Δημοτικής Ενότητας Σούδας του Δήμου Χανίων, 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης, 
αποκλειστικής κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, το 
οποίο αποκτήθηκε δυνάμει του Ν. 3527/2007 (Α΄/25), νο−
μίμως καταχωρημένου στο κτηματολογικό φύλλο του 
Κτηματολογικού Γραφείου Ελευθερίου Βενιζέλου με 
αριθμό ΚΑΕΚ 501340205099/0/0.
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5. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγ−
μα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 
το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω σύμβα−
σης, κάθε δικαιώματος, αποκλειστικής ή μη, χρήσης, 
διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης 
και γενικώς κάθε είδους περιουσιακής φύσης δικαιω−
μάτων, κεκτημένων οικονομικών συμφερόντων, άυλων 
δικαιωμάτων και δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης 
και εκμετάλλευσης όλων των υποδομών του ακινήτου 
«Πρώην Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Ι.Μ. Πέτρας 
Ολύμπου», κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνο−
λικής έκτασης 21.320.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων 
των υφιστάμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων, συστατικών, 
παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του, το οποίο 
βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Πέτρας του Δήμου 
Κατερίνης, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποκτήθηκε δυνάμει 
του Ν.Δ. 8.8.1925 «Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 
των εν τη περιφέρεια Κατερίνης ακινήτων της Ιεράς 
Μονής Πέτρας προς ίδρυσιν Νοσοκομείου Φυματιώντων» 
(Α΄/212) και του από 16.7.1927 Πρωτοκόλλου Κατάληψης 
επ' ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικώς υπέρ 
του Σανατορίου Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου, νομίμως 
καταχωρημένου στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθη−
κοφυλακείου Κατερίνης στον τόμο Ε και με αύξοντα 
αριθμό 1557.

6. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγ−
μα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κάτωθι τρία 
(3) ακίνητα κυριότητας του Περιφερειακού Συστήματος 
Υγείας και Πρόνοιας Ηπείρου (Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου) στην 
περιοχή Αμπελοκήπων Ιωαννίνων επί της οδού Χ. Μακρή 
και Καλπακίου, ως ακολούθως:

α) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190401004/0/0, έκτασης 
1.006 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται ως ανήκον στο Ο.Τ. 284 
στο από Δεκεμβρίου 2003 υπ' αρ. 02 τοπογραφικό δι−
άγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Δ. Παππά με 
κλίμακα 1:200), το οποίο προσαρτάται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

β) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190402004/0/0, έκτασης 
2.740 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται ως ανήκον στο Ο.Τ. 285 
στο από Φεβρουαρίου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα 
του Τοπογράφου Μηχανικού Α. Νικολού με κλίμακα 
1:200, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

γ) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190403016/0/0, έκτασης 
1.031 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται ως ανήκον στο Ο.Τ. 292 
στο από Φεβρουαρίου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα 
του Τοπογράφου Μηχανικού Α. Νικολού, το οποίο προ−
σαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος αυτής.

Το Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου απέκτησε τα άνω ακίνητα δια 
του Ν. 3106/2003 περί αναδιοργάνωσης του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Α΄ 30), δυνάμει του 
οποίου καταργήθηκε ο δικαιοπάροχος αυτού, ήτοι το 
Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Παιδιών Ιωαννίνων 
και η κινητή και ακίνητη περιουσία αυτού περιήλθε αυ−
τοδικαίως και δια του άνω νόμου στο οικείο Π.Ε.Σ.Υ.Π.

7. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα 
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά 

πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κάτωθι πέντε (5) 
ακίνητα κυριότητας του Περιφερειακού Συστήματος 
Υγείας και Πρόνοιας Ηπείρου (Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου) που 
ευρίσκονται στην περιοχή Αγ. Νικολάου Κοπάνων επί 
της οδού Κων/πόλεως, Ιωάννινα και εμφαίνονται στο 
από Δεκεμβρίου 2003 υπ’ αρ. 01 τοπογραφικό διάγραμ−
μα του Τοπογράφου Μηχανικού Δ. Παππά με κλίμακα 
1:500 το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ως ακολούθως:

α) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603002/0/0, έκτασης 
4.591 τ.μ.., στο Ο.Τ. 293.

β) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603011/0/0, έκτασης 
2.137 τ.μ.., στο Ο.Τ. 306.

γ) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603003/0/0, έκτασης 
18.719 τ.μ. Στο εν λόγω γεωτεμάχιο επήλθε, σύμφωνα με 
τις παρατηρήσεις του Κτηματολογίου, μεταβολή ορίων 
λόγω της υπ’ αριθμ. 295/24.2.2006 διοικητικής πράξης 
καθορισμού ορίων όχθης λίμνης.

δ) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603012/0/0, έκτασης 
813 τ.μ. Στο εν λόγω γεωτεμάχιο επήλθε, σύμφωνα με 
τις παρατηρήσεις του Κτηματολογίου, μεταβολή ορίων 
λόγω της υπ’ αριθμ. 295/24.2.2006 διοικητικής πράξης 
καθορισμού ορίων όχθης λίμνης.

ε) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603013/0/0, έκτασης 
17.388 τ.μ. Στο εν λόγω γεωτεμάχιο επήλθε, σύμφωνα με 
τις παρατηρήσεις του Κτηματολογίου, μεταβολή ορίων 
λόγω της υπ’ αριθμ. 295/24.2.2006 διοικητικής πράξης 
καθορισμού ορίων όχθης λίμνης.

Το Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου απέκτησε τα άνω ακίνητα δια 
του Ν. 3106/2003 περί αναδιοργάνωσης του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Α΄/30).

8. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγ−
μα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και με όλα τα 
συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα αυ−
τού, το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603009/0/0, έκτα−
σης 12.946 τ.μ., στο Ο.Τ. 306Α, πλήρους κυριότητας του 
Υπουργείου Υγείας, που ευρίσκεται στην περιοχή Αγ. 
Νικολάου Κοπάνων Ιωαννίνων επί της οδού Κων/πόλε−
ως, και εμφαίνεται στο από Δεκεμβρίου 2003 υπ’ αρ. 01 
τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού 
Δ. Παππά με κλίμακα 1:500, το οποίο προσαρτάται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής.

Το Υπουργείο Υγείας απέκτησε το ως άνω ακίνητο 
δια του Ν. 3106/2003 (Α΄/30), δυνάμει του οποίου καταρ−
γήθηκε ο δικαιοπάροχος αυτού, ήτοι ο Εθνικός Οργα−
νισμός Κοινωνικής Φροντίδας και η κινητή και ακίνητη 
περιουσία αυτού περιήλθε αυτοδικαίως και δια του άνω 
νόμου στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

9. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα 
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητο κυριότη−
τας του Ν.Π.ΔΔ. «Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κερκύρας», 
εκτάσεως 17.365,67 τ.μ., κείμενο στην Πλατεία Ψυχιά−
τρου Χ. Τσιριγώτη, με όλα τα συστατικά, παραρτήματα 
και παρακολουθήματα αυτού, , όπως το ακίνητο αυτό 
απεικονίζεται με τα περιμετρικά στοιχεία Α, Β, Γ, ..., 
Ω, Ω΄, Ω΄΄ στο τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού 
μηχανικού Μαρίας Νικοκάβουρα με κλίμακα 1:200, το 
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οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και απο−
τελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε στην πλήρη κυριότη−
τα του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 
7870/25.7.1887 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Κερ−
κύρας Νικολάου Τριβόλη περί συμβιβαστικής κατά το 
νόμο ΑΦΔ΄ της 28 Μαΐου 1887 λύσεως εκκρεμών δια−
φορών μεταξύ του δημοσίου, της εγχωρίου περιουσίας 
Κερκύρας, και του δήμου Κερκυραίων, ως φύλακος του 
Μοτζενιγείου κληροδοτήματος. Η ανωτέρω πράξη είναι 
σήμερα μεταγεγραμμένη στον τόμο 6 με αριθμό 1708 
και ημερομηνία μεταγραφής 23/10/1950.

10. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα 
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακίνητο που βρί−
σκεται επί της οδού Ραγκαβά 3−5 στην περιοχή Πλάκα 
του Δήμου Αθηναίων, έκτασης οικοπέδου 398,33 τ.μ., με 
όλα τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα 
αυτού (συμπεριλαμβανομένου του διώροφου κτιρίου που 
έχει ανεγερθεί επ’ αυτού), το οποίο ανήκει στην κυριό−
τητα του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της με αριθμό 
Π.3807/2452/19.6.80 απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών και Πολιτισμού και Επιστημών περί αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης (ΦΕΚ 366/Δ΄/28.06.80), η οποία μετα−
γράφηκε νόμιμα στο υποθηκοφυλακείο Αθηνών στον 
τόμο 3151 με αύξοντα αριθμό 462. Η απαλλοτρίωση αυτή 
συντελέστηκε νόμιμα με την εμπρόθεσμη παρακατάθε−
ση της αποζημίωσης και τη δημοσίευση της σχετικής 
ειδοποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
337/Δ΄/13.07.1982).

11. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγ−
μα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακίνητο που 
βρίσκεται επί της οδού Ραγκαβά 7 στην περιοχή Πλάκα 
του Δήμου Αθηναίων, έκτασης οικοπέδου 201,43 τ.μ., με 
όλα τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα 
αυτού (συμπεριλαμβανομένου του ισογείου κτίσματος 
που έχει ανεγερθεί επ’ αυτού), το οποίο ανήκει στην 
κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της με αριθ−
μό Π.85/41 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Πολιτισμού και Επιστημών περί αναγκαστικής απαλλο−
τρίωσης (ΦΕΚ 189/Δ/24.03.1979). Η απαλλοτρίωση αυτή 
συντελέστηκε νόμιμα με την εμπρόθεσμη παρακατάθε−
ση της αποζημίωσης και τη δημοσίευση της σχετικής 
ειδοποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
341/Δ΄/26.06.1981 ).

12. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα 
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» το δι−
καίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω σύμβασης, κάθε 
δικαιώματος, αποκλειστικής ή μη, χρήσης, διοίκησης, 
διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης και γενικώς 
κάθε είδους περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων, κεκτη−
μένων οικονομικών συμφερόντων, άυλων δικαιωμάτων 
και δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλ−
λευσης όλων των υποδομών και εγκαταστάσεων του 
Τουριστικού Λιμένα Ζέας, όπως αυτός χωροθετήθηκε 
και αδειοδοτήθηκε με τα εδάφια γ και δ αντίστοιχα της 
παραγράφου 11 του άρθρου 7 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 
Α΄/302) και απεικονίζεται στο σχέδιο γενικής διάταξης, 
που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού 

Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και δημοσιεύεται σε φω−
τοσμίκρυνση στον ανωτέρω νόμο.

13. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα 
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακίνητο «΄Ασπρο 
Λιθάρι Σουνίου (Cape Sounio)» κείμενο στην Περιφερει−
ακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, στον Καλλικρατικό 
Δήμο Λαυρεωτικής, εκτάσεως 383.000 τ.μ. με όλα τα συ−
στατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτού, το 
οποίο ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού και τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της 
«Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» («ΕΤΑΔ»), όπως αυτό 
απεικονίζεται στο από Δεκέμβριο 2002 Τοπογραφικό 
Διάγραμμα (Αριθμός Μελέτης 1534, Αριθμός Σχεδίου 
01 β, Αριθμός Αρχείου 48.935) της Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης Α.Ε. (ETA AE) με κλίμακα 1:1500, το οποίο 
προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Εξαιρούνται ρητά από την 
κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση στην ανώνυμη εταιρεία 
ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. οι εκτάσεις του αιγιαλού και της παραλίας 
που βρίσκονται έμπροσθεν του ακινήτου.

14. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλ−
λαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή οι ακόλουθες 
εκτάσεις, με όλα τα κτίρια, συστατικά, παραρτήματα 
και παρακολουθήματα αυτών, οι οποίες συγκροτούν το 
Τουριστικό Συγκρότημα Ναυπλίου κείμενο στην Περιφε−
ρειακή Ενότητα Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννή−
σου, στον Καλλικρατικό Δήμο Ναυπλίου, το οποίο ανήκει 
στην κυριότητα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
και τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της «Εταιρείας 
Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» («ΕΤΑΔ»), ως εξής:

α. το ΞΕΝΙΑ PALACE Ακροναυπλίας επί οικοπέδου 
24.900 τ.μ.

β. το ΞΕΝΙΑ AMPHITRION επί οικοπέδου 3.500 τ.μ. και
γ. το ΞΕΝΙΑ Ναυπλίου Α΄ επί οικοπέδου 4.500 τ.μ.,
Οι ως άνω υπό στοιχείο α, β και γ περιγραφόμενες 

εκτάσεις απεικονίζονται στο από 17.09.1981 Τοπογραφικό 
Διάγραμμα (Αριθμός Μελέτης 186, Αριθμός Σχεδίου 145, 
Αριθμός Αρχείου 40.069) της Ελληνικά Τουριστικά Ακί−
νητα Α.Ε. (ΕΤΑ) με κλίμακα 1:1000, το οποίο προσαρτάται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

15. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα 
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακίνητο «Κτήμα 
Σκάλας Σκοτίνας Πιερίας» κείμενο στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πιερίας, στον Καλλικρατικό Δήμο Δίου, εκτά−
σεως 404.120 τ.μ. με όλα τα συστατικά, παραρτήματα 
και παρακολουθήματα αυτού, το οποίο ανήκει στην κυ−
ριότητα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και τελεί 
υπό τη διοίκηση και διαχείριση της «Εταιρείας Ακινήτων 
Δημοσίου Α.Ε.» («ΕΤΑΔ»), όπως αυτό απεικονίζεται στο 
από 30.06.2011 Τοπογραφικό Διάγραμμα (Αριθμός Σχε−
δίου 602) της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα 
Α.Ε. (ETA AE) με κλίμακα 1:2000, το οποίο προσαρτάται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. Εξαιρούνται ρητά από την κατά τα ανω−
τέρω μεταβίβαση στην ανώνυμη εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. 
οι εκτάσεις του ακινήτου που έχουν χαρακτηριστεί ως 
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δασικές καθώς και οι εκτάσεις του αιγιαλού, της παραλίας και των ελών που βρίσκονται έμπροσθεν του ακινήτου.
16. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποί−

ησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακίνητο «Τουριστικό 
Περίπτερο Ξενία Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας» κείμενο στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, στον Καλλικρα−
τικό Δήμο Κέρκυρας, εκτάσεως 2.586,39 τ.μ. με όλα τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτού, 
το οποίο ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση 
της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» («ΕΤΑΔ»), όπως αυτό απεικονίζεται στο από Ιούνιο 1993 Τοπογραφικό 
Διάγραμμα του Τοπογράφου Φώτιου Κοντού με κλίμακα 1:200, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Εξαιρούνται ρητά από την κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση στην ανώνυμη 
εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. οι εκτάσεις του αιγιαλού και της παραλίας που βρίσκονται έμπροσθεν του ακινήτου.

17. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξι−
οποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητο κείμενο 
στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, στον Καλλικρατικό Δήμο Ελευσίνας, στη θέση Μακρυά Άμμος ή 
Παλαιόμυλος, με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 050495004107, έκτασης 105.405,55 τ.μ., με όλα τα 
συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτού, το οποίο ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

18. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητο κείμενο στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, στον Καλλικρατικό Δήμο Ανδραβίδας−Κυλλήνης, στη θέση Άγιος Παντελεήμονας 
Λεχαινών, με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 151231901004, έκτασης 433.726 τ.μ., με όλα τα συ−
στατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτού, το οποίο ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

19. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιο−
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ακόλουθα ακίνητα 
κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, με των επ’ αυτών κτισμάτων και εγκαταστάσεων, ως ακολούθως:

Α/Α ΑΒΚ Νομός Δήμος 
(Καλλικρατικός)

Πόλη / Οικισμός / 
Τοπωνύμιο

Εμβαδό 
Γεωτεμαχίου 

(τ.μ.)
Είδος ακινήτου

1 3593 Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 6.380,00 ΓΗ

2 3597 Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 3.105,00 ΓΗ

3 3598 Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 15.880,00 ΓΗ

4 3601 Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 9.550,00 ΓΗ

5 3602 Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 52.400,00 ΓΗ

6 3489 Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 70.150,00 ΓΗ

7 273 Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΜΑΡΙ 5.000,00 ΓΗ

8 51−144 Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΜΑΡΙ 5.600,00 ΓΗ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ

9 158 Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ−
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΒΙΛΙΑ 2.422,00 ΓΗ

10 275 Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ−
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΒΙΛΙΑ 5.742,94 ΓΗ

11 280 Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΝΕΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 329.583,00 ΓΗ

12 2135 Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙ 33.605,45 ΓΗ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ

13 1076 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΡΦΥΩΝ−
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΙΜΝΙΩΝΑ 10.918,00 ΓΗ

14 1807 Ν. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ−
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ 13.100,00 ΓΗ

15 494 Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΟΙΝΙΑΔΕΣ 
ΚΑΤΟΧΗΣ 369.187,00 ΓΗ

16 240 Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑ 1.639,00 ΓΗ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ

17 599 Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΕΥΖΩΝΟΙ 10.000,00 ΓΗ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ

18 106 Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΥΛΟΣ 2.000,00 ΓΗ

19 643 Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΙΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2.140,00 ΓΗ
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20 309 Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15.169,62 ΓΗ

21 310 Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.538,00 ΓΗ

22 311 Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 820,39 ΓΗ

23 312 Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 647,47 ΓΗ

24 313 Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 247,04 ΓΗ

25 80Π Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 20.969,00 ΓΗ

26 2303 Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 176.161,00 ΓΗ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ

27 4 Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΟΥΚΑΚΙ 892,69 ΓΗ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ

28 785 Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΟ 
ΧΑΡΑΔΡΟΣ

60.000 (κατά 
προσέγγιση) ΓΗ

29 828 Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΟ 
ΧΑΡΑΔΡΟΣ 29.593 ΓΗ

20. Η παράγραφος 5 της υπ’ αριθμ. 244/19.11.2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων (Β΄/3025) αντικαθίσταται ως εξής:

«Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακίνητο «Ξενία Έδεσσας», 
κείμενο στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, στο Πάρκο Μεραρχίας οδός Φιλίππου 35 του Δήμου Έδεσσας, εκτά−
σεως 7.901,56 τ.μ. με όλα τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτού (συμπεριλαμβανομένου του 
κτιρίου του ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ»), το οποίο ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και τελεί 
υπό τη διοίκηση και διαχείριση της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» («ΕΤΑΔ»), όπως αυτό απεικονίζεται στο 
από Νοεμβρίου 1995 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Μηχανικού Α. Κεσσίσογλου, που εκπονήθηκε για την εταιρία 
ΩΡΙΩΝ Α.Ε. και είναι εγκεκριμένο από την Πολεοδομία Έδεσσας και από τον Ε.Ο.Τ. και συνοδεύει την υπ’ αριθμ. 
71/1997 οικοδομική άδεια Προσθήκη κατ’ επέκταση ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ με κλίμακα 1:500, το οποίο προσαρτάται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής».

Διορθώνεται το εμβαδό του γεωτεμαχίου, με Αριθμό Βιβλίου Καταγραφής (ΑΒΚ) 8 ακινήτου, υπό τον αύξοντα 
αριθμό 54 του Πίνακα της παραγράφου 16 της υπ’ αριθμό 244/28.11.2013 (Β΄/3025) απόφασης της Διυπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, στο ορθό 124.541 τ.μ.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19491



19492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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19494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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19496 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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19498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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19502 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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19506 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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19508 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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19510 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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19512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19513



19514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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19516 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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19518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19519



19520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η ισχύς της απόφασης αυτής με θέμα: α) τη μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξι−
οποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» των ως άνω περιγραφόμενων 55 ακινήτων του Ελληνικού 
Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 και β) τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 244/19.11.2013 (Β΄/3025) απόφασής 
της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2014

Η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων 
και Αποκρατικοποιήσεων
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