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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

Η Ελληνική οικονοµία στα τρία χρόνια εφαρµογής του Προγράµµατος 

Οικονοµικής Προσαρµογής έχει καταφέρει να ε̟ιτύχει αξιοθαύµαστα 

ε̟ιτεύγµατα ̟ου έχουν διορθώσει στρεβλώσεις ετών και έχουν θέσει τις βάσεις 

για τη µακρο̟ρόθεσµη ανά̟τυξη της Ελληνικής Οικονοµίας. Στο διάστηµα 

αυτό ε̟ιτεύχθηκε η µεγαλύτερη δηµοσιονοµική ̟ροσαρµογή ανάµεσα στις 

ανα̟τυγµένες χώρες τα τελευταία τριάντα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα 

̟ροωθήθηκαν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις ̟ου βελτίωσαν την 

ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονοµίας, µείωσαν το µοναδιαίο κόστος 

εργασίας και εξάλειψαν το τεράστιο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών µέσω 

της βελτίωσης του εµ̟ορικού ισοζυγίου. 

Το σηµαντικότερο ε̟ίτευγµα των τελευταίων τριών ετών είναι η ̟ρωτοφανής 

για ανα̟τυγµένη χώρα δηµοσιονοµική ̟ροσαρµογή ̟ου ε̟ιτεύχθηκε σε ένα 

̟εριβάλλον βαθιάς ύφεσης. Το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης α̟ό το 

15,6% το 2009 έ̟εφτε σταθερά τα τρία τελευταία χρόνια και το 2012 µειώθηκε 

σε όρους καθαρής δηµοσιονοµικής ε̟ίδοσης στο 6,0% (το έλλειµµα της 

Γενικής Κυβέρνησης ̟ου ανακοινώθηκε α̟ό την Eurostat στις 22.4.2013 

ανέρχεται στο 10% του ΑΕΠ, αλλά ̟εριλαµβάνει µία εφά̟αξ ε̟ίδραση της 

στήριξης των χρηµατο̟ιστωτικών ιδρυµάτων ύψους ̟ερί̟ου 4% του ΑΕΠ) 

έναντι στόχου για έλλειµµα 6,6% του ΑΕΠ στον Προϋ̟ολογισµό του 2012. Το 

έλλειµµα µειώθηκε κατά 3,8% του ΑΕΠ σε σχέση µε το 2011 (9,8% του ΑΕΠ), 

ενώ το ̟ρωτογενές έλλειµµα κατά το 2012 µειώθηκε στο 1% του ΑΕΠ έναντι 

2,7% του ΑΕΠ ̟ου ήταν το 2011 και 10,5% του ΑΕΠ το 2009. Το κυκλικό 

̟ροσαρµοσµένο α̟οτέλεσµα αναµένεται να µειωθεί α̟ό έλλειµµα -19,1% του 

ΑΕΠ το 2009 σε ̟λεόνασµα της τάξης του 0,2% το 2013 και σε ̟λεόνασµα της 

τάξης του 1,6% το 2016. Το κυκλικό ̟ροσαρµοσµένο ̟ρωτογενές α̟οτέλεσµα 

αναµένεται να µειωθεί α̟ό έλλειµµα -13,6% του ΑΕΠ το 2009 σε ̟λεόνασµα 

της τάξης του 4,3% το 2013 και σε ̟λεόνασµα της τάξης του 6,1% το 2016.. 

Τον Μάρτιο του 2012, η Ελληνική Κυβέρνηση ολοκλήρωσε την εθελοντική 

ανταλλαγή οµολόγων κατ’ εφαρµογή του ν. 4050/2012 (Α’ 36) και το 

∆εκέµβριο του 2012 την ε̟αναγορά οµολόγων, µε α̟οτέλεσµα τη σηµαντική 
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ελάφρυνση του δηµόσιου χρέους. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Eurostat 

στις 22.4.2013, το δηµόσιο χρέος µειώθηκε α̟ό 355 δισ. ευρώ το 2011 σε 

̟ερί̟ου 304 δισ. ευρώ το 2012, ή σε ̟οσοστό του ΑΕΠ, α̟ό 170,3% το 2011 σε 

156,9% το 2012. Μακρο̟ρόθεσµα ̟ροβλέ̟εται ̟εραιτέρω µείωση του 

δηµοσίου χρέους, ό̟ου το 2022 θα κατέλθει σε ̟οσοστό κάτω του 110% του 

ΑΕΠ. 

Το 2013 αναµένεται να είναι το τελευταίο έτος της ύφεσης και α̟ό το τέλος 

του τρέχοντος έτους αναµένεται η µεταβολή του ΑΕΠ να ε̟ιστρέψει σε 

θετικούς ρυθµούς. Η ̟ρώτη εκτίµηση για το 2012 έδειξε ότι η ύφεση κινήθηκε 

στα ε̟ί̟εδα του -6,4% ̟αρόλη τη θετική ε̟ίδραση ̟ου είχε ο εξωτερικός 

τοµέας. Για το 2013, το ΑΕΠ ̟ροβλέ̟εται να µειωθεί κατά 4,2% και το 2014 θα 

είναι η ̟ρώτη χρονιά ανά̟τυξης σε ̟οσοστό 0,6%, ενώ για τα ε̟όµενα χρόνια 

το ̟οσοστό του ΑΕΠ θα αυξάνεται σταθερά. Η α̟ασχόληση ̟ροβλέ̟εται να 

ακολουθήσει την ίδια ̟ορεία µε το ΑΕΠ και α̟ό το ε̟όµενο έτος το ̟οσοστό 

της ανεργίας αναµένεται ότι θα αρχίσει να µειώνεται α̟ό το εξαιρετικά 

υψηλό ε̟ί̟εδο ̟ου βρίσκεται τώρα (26,0% το τέταρτο τρίµηνο του 2012). 

Αναφορικά µε το ε̟ί̟εδο τιµών, η Ελλάδα είναι εδώ και αρκετούς µήνες η 

χώρα µε τον χαµηλότερο εναρµονισµένο ̟ληθωρισµό σε ολόκληρη την 

Ευρω̟αϊκή Ένωση, ενώ για το τρέχον και το ε̟όµενο έτος η µεταβολή του 

∆είκτη Τιµών Καταναλωτή ̟ροβλέ̟εται να είναι αρνητική. 

Ο εξωτερικός τοµέας της χώρας βελτιώνεται µε γοργούς ρυθµούς, ό̟ως 

καταγράφεται στο ισοζύγιο ̟ληρωµών. Το 2012 το έλλειµµα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών διαµορφώθηκε σε 5,6 δις € ή 2,9% του ΑΕΠ, έναντι 

9,9% του ΑΕΠ το 2011 και 14,6% του ΑΕΠ το 2008. Το 2014 το έλλειµµα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναµένεται να µηδενιστεί το 2014 και α̟ό 

το 2015 να ̟εράσουµε σε ̟λεόνασµα. 

Παράλληλα µε τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει 

̟ροωθήσει ένα ευρύ ̟ρόγραµµα διαρθρωτικών αλλαγών. Τα ̟ρώτα 

α̟οτελέσµατα αυτών των αλλαγών στην ανταγωνιστικότητα των 

ε̟ιχειρήσεων και στις τιµές των ̟ροϊόντων έχουν αρχίσει να γίνονται ήδη 

ορατά. Οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας έχουν φέρει τα ̟ρώτα 

α̟οτελέσµατα και το µοναδιαίο κόστος εργασίας έχει µειωθεί κατά 10,9% για 

το σύνολο της οικονοµίας και κατά 16,1% για τον ε̟ιχειρηµατικό τοµέα την 

τριετία 2010-2012, ενώ αναµένεται ̟εραιτέρω βελτίωση αυτό και το ε̟όµενο 

έτος.  

Το Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής ̟εριλαµβάνει κατά το τρέχον και 

το ε̟όµενο έτος ̟αρεµβάσεις ̟ου συνήθως δεν έχουν άµεσα µετρήσιµα 

α̟οτελέσµατα, συνεισφέρουν όµως µεσο̟ρόθεσµα στη βελτίωση του 

οικονοµικού κλίµατος. Τέτοιες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις αφορούν την 

κοινωνική ασφάλιση, την α̟ελευθέρωση των κλειστών ε̟αγγελµάτων, τις 
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̟αρεµβάσεις στην αγορά αγαθών και υ̟ηρεσιών, στις µεταρρυθµίσεις στον 

τοµέα της α̟ονοµής της δικαιοσύνης, την α̟ελευθέρωση στον τοµέα της 

ενέργειας, την α̟λο̟οίηση των διαδικασιών στην ε̟ιχειρηµατικότητα και τη 

µείωση της γραφειοκρατίας, τις ̟αρεµβάσεις στον κλάδο της υγείας (µε 

σηµαντικό δηµοσιονοµικό όφελος), τη µεταρρύθµιση του φορολογικού 

συστήµατος µε σκο̟ό να γίνει δικαιότερο και ̟ιο α̟λό, την 

α̟οτελεσµατικότερη οργάνωση της το̟ικής αυτοδιοίκησης, την εξυγίανση 

των δηµοσίων οργανισµών και ε̟ιχειρήσεων. Τέλος, η Ελληνική Κυβέρνηση 

̟ροωθεί ένα ευρύ ̟ρόγραµµα α̟οκρατικο̟οιήσεων, ̟ου όχι µόνο θα 

α̟οτελέσουν µία σηµαντική ̟ηγή εσόδων, αλλά και θα τονώσουν ̟εραιτέρω 

τον ανταγωνισµό. 

 

Στο ̟αρόν σχέδιο νόµου ̟εριλαµβάνονται σηµαντικές ̟αρεµβάσεις ̟ου 

αφορούν κυρίως: 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α’: Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων Ν.∆. 356/1974, ν. 2238/1994, ν. 

2859/2000 

 

Στόχος της ̟αραγράφου Α. του νόµου είναι η εξυγίανση των φορολογικών 

διαδικασιών εν γένει και η α̟οφυγή της α̟όκλισης α̟ό τον τεθέντα στόχο 

για την άµεση µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Η 

α̟οτελεσµατικότερη είσ̟ραξη των οφειλών, η ε̟ιτάχυνση των διαδικασιών 

και η ̟ροώθηση της οικειοθελούς συµµόρφωσης των φορολογουµένων 

συµβάλλουν α̟οφασιστικά στην είσ̟ραξη των δηµοσίων εσόδων και στη 

δηµιουργία µίας φορολογικής διοίκησης φιλικής ̟ρος τον ̟ολίτη. 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β’ : Οργανωτικές διατάξεις Υ̟ουργείου Οικονοµικών 

 

Στόχος των υ̟ο̟αραγράφων Β2-Β10, της Παραγράφου Β’ του νόµου, είναι η 

αναδιοργάνωση της ̟ολιτικής και της διαχείρισης των Κρατικών ενισχύσεων 

µε τη σύσταση Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και δικτύου 

α̟οκεντρωµένων µονάδων Κρατικών Ενισχύσεων στα Υ̟ουργεία και στους 

∆ηµόσιους Φορείς.  

Η Κεντρική Μονάδα ε̟ι̟έδου ∆ιεύθυνσης εντάσσεται στο Υ̟ουργείο 

Οικονοµικών δεδοµένου ότι, στο ̟λαίσιο του σχεδιασµού της οικονοµικής 

̟ολιτικής, είναι αρµόδιο για τη µη διατάραξη της εύρυθµης λειτουργίας της 

αγοράς διαµέσου της τήρησης των κανόνων του δικαίου ̟ερί ανταγωνισµού 
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της ΕΕ, αφού οι κρατικές ενισχύσεις µ̟ορεί είτε να συνιστούν κρατικές 

δα̟άνες είτε να ε̟ηρεάζουν τα κρατικά έσοδα.  

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ’ - Ρύθµιση της ̟αροχής εκτιµητικών υ̟ηρεσιών 

 

Με τις διατάξεις της ̟αραγράφου Γ’, ρυθµίζεται η ̟ρόσβαση και η άσκηση 

του ε̟αγγέλµατος του ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή, σε εναρµόνιση ̟ρος τα 

οριζόµενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3919/2011 (Α’ 32). 

Οι συνθήκες διαµόρφωσης της ζήτησης και η ανά̟τυξη των υ̟ηρεσιών 

εκτίµησης αξιών σε νέα ̟εδία δεν συνάδουν µε τη λειτουργία του Ειδικού 

Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (στο εξής: Σ.Ο.Ε.), υ̟ό τη σηµερινή του µορφή, 

το ο̟οίο σχεδιάσθηκε και κλήθηκε να υ̟ηρετήσει συγκεκριµένο σκο̟ό τη 

δεκαετία του ’70, ιδίως εν όψει και των νέων οικονοµικών συνθηκών. Το 

εκτιµητικό έργο δεν ασκείται α̟ό το Σ.Ο.Ε. αυτό καθαυτό, αλλά α̟ό τους 

Ορκωτούς Εκτιµητές - φυσικά ̟ρόσω̟α, οι ο̟οίοι α̟οτελούν υ̟οχρεωτικά 

µέλη του και οργανώνονται µέσω ενός ΝΠΙ∆ σωµατειακού χαρακτήρα. 

Ωστόσο, το Σ.Ο.Ε. ε̟εµβαίνει καθοριστικά στην άσκηση των εργασιών των 

µελών του.  

Ό̟ως καταδεικνύει η διεθνής εµ̟ειρία, οι εκτιµητικές υ̟ηρεσίες 

διοργανώνονται βάσει ανοιχτών οργανωτικών σχηµάτων µε έµφαση κυρίως 

στην εξειδίκευση. Υ̟ό τα ως άνω δεδοµένα και τη διεθνή εµ̟ειρία το 

̟ροβλε̟όµενο σήµερα καθεστώς ̟ρόσβασης στο συγκεκριµένο ε̟άγγελµα, η 

̟ρόσβαση στη συγκεκριµένη δραστηριότητα ̟ρέ̟ει να είναι ελεύθερη σε 

όλους όσοι έχουν τα κατάλληλα ̟ροσόντα και είναι ̟ιστο̟οιηµένοι για την 

άσκηση του εν λόγω ε̟αγγέλµατος.   

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆’ : Λοι̟ές διατάξεις αρµοδιότητος Υ̟ουργείου 

Οικονοµικών 

 

Με τις διατάξεις των υ̟ο̟αραγράφων ∆.2. και ∆.3. ρυθµίζονται θέµατα ̟ου 

αφορούν την οριοθέτηση του ̟λαισίου εταιρειών ή δικαιωµάτων ̟ου έχουν 

ενταχθεί στο ̟ρόγραµµα α̟οκρατικο̟οιήσεων, ώστε να µ̟ορέσει να 

υλο̟οιηθεί εντός των χρονοδιαγραµµάτων ̟ου έχουν ̟ροβλεφθεί για την 

υλο̟οίηση αυτών. 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε’ - ∆ιατάξεις εφαρµογής ν. 3919/2011 
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Με τις διατάξεις της ̟αραγράφου Ε’ εξασφαλίζεται η εξυ̟ηρέτηση του 

δηµοσίου συµφέροντος για τις ̟ερι̟τώσεις ε̟αγγελµάτων και οικονοµικών 

δραστηριοτήτων, στις ο̟οίες οι ̟εριορισµοί ̟ρόσβασης ή και άσκησης 

ε̟αγγέλµατος έχουν εισαχθεί µε γνώµονα την εξυ̟ηρέτηση ε̟ιτακτικού 

λόγου δηµοσίου συµφέροντος, χωρίς να εισάγουν διακρίσεις και α̟οτελούν 

το ̟ρόσφορο και αναγκαίο µέσο και ανάλογο ̟ρος τη σ̟ουδαιότητα του 

σκο̟ού αυτού. Η τεκµηρίωση των ανωτέρω έχει ̟ροκύψει έ̟ειτα α̟ό 

ε̟ιστηµονική έρευνα νοµικής και οικονοµικής φύσης α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 

Ανταγωνισµού. 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ’: Υ̟ουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις της ̟αραγράφου ΣΤ’ ε̟ιτυγχάνεται η 

ε̟ίσ̟ευση των ̟ειθαρχικών διαδικασιών. ∆ιασφαλίζεται η σύντοµη κίνηση 

και ολοκλήρωση της διαδικασίας α̟ονοµής της ̟ειθαρχικής ευθύνης ̟ρος 

όφελος τόσο της υ̟ηρεσίας όσο και του ̟ειθαρχικά υ̟όλογου υ̟αλλήλου. 

Τέλος, ρυθµίζονται θέµατα της κινητικότητας των υ̟αλλήλων των ΝΠΙ∆, 

σύµφωνα µε τις ̟άγιες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.   

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’ - Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 

2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την κατα̟ολέµηση των 

καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές 

 

Σκο̟ός της ̟αραγράφου Ζ’ είναι η ̟ροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την κατα̟ολέµηση των 

καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές, αφενός µεταξύ 

ε̟ιχειρήσεων, αφετέρου µεταξύ ε̟ιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών, η ο̟οία 

συνιστά και µία α̟ό τις δέκα αρχές στην Ανακοίνωση της Ε̟ιτρο̟ής της 25ης 

Ιουνίου 2008 µε τίτλο «Προτεραιότητα στις µικρές ε̟ιχειρήσεις» (Small 

Business Act) για την Ευρώ̟η, ̟ροκειµένου να διασφαλιστεί η α̟ρόσκο̟τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί, κατ’ αυτό τον τρό̟ο, η 

ανταγωνιστικότητα των ε̟ιχειρήσεων, ειδικά των µικρών και µεσαίων.  

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι - Ρυθµίσεις  θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
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Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις ο̟οίες συµ̟ληρώνεται το υφιστάµενο 

θεσµικό ̟λαίσιο ̟ροώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), 

ε̟ιδιώκεται η αντιµετώ̟ιση τόσο τρεχόντων θεσµικών κατά βάση ζητηµάτων 

̟ου έχουν ̟ροκύψει α̟ό την έως τώρα εφαρµογή του, όσο και η βέλτιστη 

κατά το δυνατό διαχείριση µιας σύνθετης και κρίσιµης κατάστασης ̟ου 

̟εριλαµβάνει υ̟οχρεώσεις, στις ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει άµεσα και µε συνέ̟εια να 

αντα̟οκριθεί η χώρα συνολικά. Έτσι βασικός στόχος και ε̟ιδίωξη των εν 

λόγω ρυθµίσεων είναι η αύξηση των εισροών του Ειδικού Λογαριασµού της 

Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε. για την ̟ληρωµή της ενέργειας ̟ου ̟αράγεται α̟ό σταθµούς 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α και η ε̟ιβράδυνση της ̟εραιτέρω ε̟ιβάρυνσής του, 

καθώς και η βελτίωση του θεσµικού ̟λαισίου ΑΠΕ. Η µη άµεση αντιµετώ̟ιση 

του ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. θα µ̟ορούσε 

να οδηγήσει σε ανυ̟ολόγιστη ζηµία τόσο στον τοµέα των Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας, όσο και συνολικά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 

κατ΄ε̟έκταση στην ίδια την εθνική Οικονοµία. 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ - Εθνικός Συντονιστής για την κατα̟ολέµηση της 

διαφθοράς 

 

Η κατα̟ολέµηση της διαφθοράς α̟οτελεί καθοριστικής σηµασίας ̟αράγοντα  

για την α̟οκατάσταση της εµ̟ιστοσύνης µεταξύ Κράτους  και Πολιτών, για 

την α̟οτελεσµατική και χρηστή λειτουργία των θεσµών καθώς και για τη 

βελτίωση του ε̟ιχειρηµατικού ̟εριβάλλοντος. 

Για την Ελλάδα η διαφθορά συνιστά  ένα σοβαρό  και διαχρονικό  ̟ρόβληµα  

εξ αιτίας του ο̟οίου, αφενός υ̟οβαθµίζεται η αξιο̟ιστία των δηµοσίων 

υ̟ηρεσιών  και το ε̟ί̟εδο εξυ̟ηρέτησης ̟ου αυτές ̟αρέχουν στο κοινωνικό 

σύνολο και αφετέρου ε̟ιβαρύνεται η εθνική οικονοµία. Μια συστηµική 

̟ροσ̟άθεια αντιµετώ̟ισης του ̟ροβλήµατος της διαφθοράς α̟αιτεί τη 

διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης δηµόσιας ̟ολιτικής, η ο̟οία να ε̟εµβαίνει 

τόσο στην ̟ρόληψη, όσο και στην αντιµετώ̟ιση του φαινοµένου, µέσω 

συνεκτικών δράσεων, την α̟οτρο̟ή των αιτιών της διαφθοράς (̟ρόληψη), 

τον εντο̟ισµό υφιστάµενων εστιών διαφθοράς και εξάλειψη αυτών, ̟οινική 

δίωξη και ε̟ιβολή κυρώσεων, ευαισθητο̟οίηση και αλλαγή της 

συµ̟εριφοράς και της αντίληψης στα σχετικά θέµατα αλλά και ισχυρούς 

µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου. Στο  ευρύ φάσµα των ως άνω ε̟εµβάσεων 

εµ̟λέκεται το σύνολο των Υ̟ουργείων και το µεγαλύτερο µέρος των 

δηµοσίων υ̟ηρεσιών. 
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Β. Ε̟ί των άρθρων  

 

Άρθρο ̟ρώτο 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.:  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.∆. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 

 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Α.1. - ∆ιατάξεις για την ̟άγια ρύθµιση ληξι̟ρόθεσµων 

οφειλών 

Υ̟ο̟αράγραφος Α.2. ∆ιατάξεις για την ̟άγια ρύθµιση ληξι̟ρόθεσµων 

οφειλών 

 

Με τις ̟ροτεινόµενες στις υ̟ο̟αραγράφους Α.1. και Α.2. για την 

α̟ο̟ληρωµή των ληξι̟ρόθεσµων οφειλών διατάξεις ε̟ιδιώκεται η 

αναµόρφωση του υφιστάµενου θεσµικού ̟λαισίου ρυθµίσεων/διευκολύνσεων 

τµηµατικής καταβολής των βεβαιωµένων και ληξι̟ρόθεσµων οφειλών στις 

∆ηµόσιες Οικονοµικές Υ̟ηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και στα Τελωνεία του Κράτους µε 

σκο̟ό τη διαµόρφωση ενός α̟οτελεσµατικού συστήµατος ρυθµίσεων 

τµηµατικής καταβολής για την α̟ο̟ληρωµή των ληξι̟ροθέσµων οφειλών, 

λαµβάνοντας υ̟όψη τη σηµερινή δυσχερή οικονοµική συγκυρία αλλά και 

την ανάγκη εδραίωσης µιας σύγχρονης αντίληψης φορολογικής 

συµµόρφωσης.  

Σκο̟ός των νέων διατάξεων είναι η ε̟ιτάχυνση των διαδικασιών είσ̟ραξης 

ληξι̟ροθέσµων οφειλών α̟ό τη φορολογική διοίκηση, αλλά και η ̟αροχή 

κινήτρων για την άµεση και συστηµατική εξόφληση των ληξι̟ροθέσµων 

οφειλών.  

Ειδικότερα για τις βεβαιωµένες έως και την 31.12.2012 οφειλές, ̟αρέχεται η 

δυνατότητα στους οφειλέτες, λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής ύφεσης, 

είτε να τις εξοφλήσουν εφά̟αξ µε έκ̟τωση κατά 50% στις µέχρι την 31.12.2012 

̟ροσαυξήσεις εκ̟ρόθεσµης καταβολής ή να υ̟αχθούν σε ̟ρογράµµατα 

τµηµατικής καταβολής µέχρι σαράντα οκτώ (48) ισό̟οσων µηνιαίων δόσεων, 

µε ταυτόχρονη α̟αλλαγή των εν λόγω ̟ροσαυξήσεων κατά ̟οσοστό ̟ου 

βαίνει µειούµενο, όσο αυξάνεται ο αριθµός των δόσεων . 

Η ρύθµιση αυτή κρίνεται α̟αραίτητη, ως ύστατη ευκαιρία, αφ’ ενός λόγω της 

οικονοµικής κρίσης και της αδυναµίας ̟ολλών φορολογούµενων (φυσικών 

και νοµικών ̟ροσώ̟ων) να αντα̟οκριθούν άµεσα στην εξόφληση των 

ληξι̟ρόθεσµων υ̟οχρεώσεών τους ̟ρος το ∆ηµόσιο και ̟ροκειµένου να 

α̟οφευχθεί η υ̟έρµετρη ε̟ιβάρυνση των µικρών α̟αιτήσεων µε δικαστικά 

έξοδα ̟ου δηµιουργούνται µε την εντατικο̟οίηση των ενεργειών 
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αναγκαστικής είσ̟ραξης και αφ’ ετέρου λόγω των ε̟ιτακτικών 

δηµοσιονοµικών αναγκών για άµεση αύξηση των εσόδων. 

Ε̟ι̟λέον, στα ̟λαίσια αντιµετώ̟ισης των ̟ολιτών και των ε̟ιχειρήσεων 

ανάλογα µε τη φοροδοτική τους ικανότητα, οι µικροοφειλέτες έχουν τη 

δυνατότητα να ε̟ιλέξουν µόνοι τους το ̟οσό της µηνιαίας δόσης ̟ου 

δύνανται να καταβάλουν, ενώ για τις µεγαλύτερες οφειλές, α̟αιτείται, 

ανάλογα µε το ύψος αυτών, ̟ροσκόµιση ε̟ιχειρηµατικού σχεδίου ̟ου να 

α̟οδεικνύει την οικονοµική αδυναµία και τη βιωσιµότητα της ρύθµισης, ή 

και ̟αροχή εγγυήσεων και εµ̟ραγµάτων ασφαλειών για τη διασφάλιση της 

οφειλής, ως ̟ροϋ̟όθεση για την ̟αροχή ρύθµισης.  

Οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις της ρύθµισης βοηθούν τους συνε̟είς οφειλέτες 

̟ου αντιµετω̟ίζουν ̟ρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία να εξοφλήσουν τις 

υ̟οχρεώσεις τους σε λίγες ή ̟ολλές δόσεις ανάλογα µε την οικονοµική 

δυνατότητά τους και ταυτόχρονα τους α̟οτρέ̟ουν α̟ό το να δηµιουργήσουν 

νέα ληξι̟ρόθεσµα χρέη και γενικότερα α̟ό το να µην είναι συνε̟είς στις 

τρέχουσες φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους.  

Ε̟ίσης, η ρύθµιση είναι αρκετά ευέλικτη, ώστε ο οφειλέτης ̟ου για 

ο̟οιοδή̟οτε λόγο δεν εντάχθηκε µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ̟ρώτης 

δόσης, να δύναται να ενταχθεί µεταγενέστερα, σε λιγότερες δόσεις και µε 

καταληκτική ηµεροµηνία ρύθµισης την 30.06.2017 και να τύχει των 

ευεργετηµάτων της ρύθµισης. 

Παράλληλα όµως µε τα ευεργετήµατα για τον οφειλέτη, το ∆ηµόσιο διατηρεί 

το δικαίωµα να ̟ροβαίνει σε ενέργειες και µέτρα ̟ου διασφαλίζουν τα 

συµφέροντά του.  

Πέραν της ανωτέρω ρύθµισης τελευταίας ευκαιρίας, ̟αρέχεται η δυνατότητα 

στους οφειλέτες ̟ου είναι συνε̟είς στις λοι̟ές υ̟οχρεώσεις τους αλλά 

αδυνατούν να εξοφλήσουν εµ̟ρόθεσµα τις ληξι̟ρόθεσµες οφειλές τους να 

υ̟αχθούν σε ̟ρόγραµµα τµηµατικής καταβολής 12 δόσεων, ̟ου δύναται να 

ανέλθουν στις 24 σε ̟ερι̟τώσεις έκτακτης και µη αναµενόµενης οφειλής. 

Οι οφειλέτες δύνανται να ενηµερώνονται για τις δυνατότητές τους, να 

υ̟οβάλουν την αίτηση και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία εν όλω ή εν µέρει 

ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου, ανάλογα µε το ύψος της οφειλής, χωρίς 

αυτο̟ρόσω̟η ̟αρουσία στη ∆.Ο.Υ. ή στο Τελωνείο. 

Μέχρι την οριστική εφαρµογή της ̟άγιας ρύθµισης, ορίζεται µεταβατικό 

στάδιο ισχύος των ̟ροηγούµενων ρυθµίσεων. 

Οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις για την υ̟αγωγή στη ρύθµιση, τα κριτήρια 

υ̟αγωγής στη ρύθµιση ανάλογα µε τη φοροδοτική ικανότητα και τη 

βιωσιµότητα της ε̟ιχείρησης,  η ̟αροχή εγγυήσεων και διασφαλίσεων και οι 

εν γένει λε̟τοµέρειες εφαρµογής της όλης διαδικασίας µέσω διαδικτύου και 

στις ∆.Ο.Υ. και στα Τελωνεία θα καθοριστούν µε α̟όφαση του Γενικού 
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Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, σύµφωνα µε την εξουσιοδότηση ̟ου του 

̟αρέχεται µε την ̟ερί̟τωση 15 της υ̟ο̟αραγράφου Α.1. και την ̟ερί̟τωση 

16 της υ̟ο̟αραγράφου Α.2. 

 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Α.3. - ∆ιάκριση ληξι̟ρόθεσµων οφειλών σε εισ̟ράξιµες 

και ανε̟ίδεκτες είσ̟ραξης 

Υ̟ο̟αράγραφος Α.4.  - ∆ιαγραφή των οφειλών ̟ρος το ∆ηµόσιο 

 

Με τις ̟ροτεινόµενες υ̟ο̟αραγράφους Α.3. και Α.4. ε̟αναδιατυ̟ώνονται 

τα άρθρο 82 και 82 Α του Κώδικα Είσ̟ραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, ό̟ως το 

τελευταίο ̟ροστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3943/2011. 

Προηγούνται για λόγους συστηµατικούς οι διατάξεις για τη διάκριση των 

ληξι̟ρόθεσµων οφειλών σε εισ̟ράξιµες και ανε̟ίδεκτες είσ̟ραξης και 

ακολουθούν οι διατάξεις για τη διαγραφή των οφειλών.   

Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις της υ̟ο̟αραγράφου Α.3. σκο̟είται η 

ε̟ιτάχυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης των ε̟ί σειρά ετών σωρευµένων 

ληξι̟ροθέσµων οφειλών ̟ρος το ∆ηµόσιο α̟ό εκείνες ̟ου ̟ραγµατικά και 

εµ̟εριστατωµένα θεωρούνται ε̟ισφαλείς, ̟ροκειµένου  το ∆ηµόσιο να 

διαθέτει µια ολοκληρωµένη, διαφανή, α̟οτελεσµατική και ελέγξιµη 

διαδικασία είσ̟ραξης των οφειλών, βάσει της ο̟οίας θέτει στόχους και  

λογοδοτεί, λαµβάνοντας υ̟όψη και τα ̟ροβλε̟όµενα στο Παράρτηµα 

V_2_EΛΛ του ν. 4046/2012. Περαιτέρω οι διατάξεις αυτές εναρµονίζονται µε 

τις νοµοθετικές µεταβολές ̟ου ε̟ήλθαν µετά την ψήφιση των 

τρο̟ο̟οιούµενων διατάξεων, ό̟ως η σύσταση της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Εσόδων και η σύσταση της Ε̟ιχειρησιακής Μονάδας Είσ̟ραξης, 

ως ειδικής α̟οκεντρωµένης υ̟ηρεσίας, αρµόδιας για την ε̟ιδίωξη της 

είσ̟ραξης των οφειλών.   

Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις ε̟έρχονται οι ̟αρακάτω µεταβολές: 

α̟λουστεύεται η διαδικασία και εξοικονοµείται χρόνος για την υ̟οβολή της 

ανωτέρω ̟ρότασης µε την κατάργηση της σύνθετης και χρονοβόρου 

διαδικασίας ανάρτησης αυτής στο ∆ιαδίκτυο, καθόσον κρίνεται σκό̟ιµη η 

διασφάλιση της µη γνωστο̟οίησης στον οφειλέτη των α̟οτελεσµάτων της 

κινηθείσας διαδικασίας, καθόσον η γνώση αυτής δύναται να α̟οτελέσει 

κίνητρο για τον οφειλέτη µεθοδευµένα να α̟οκρύψει ̟εριουσιακά στοιχεία 

και την ενδεχόµενη ε̟ιχειρηµατική του δραστηριότητα. Περαιτέρω, 

ε̟ιταχύνεται η διαδικασία εκκαθάρισης των σωρευµένων ληξι̟ροθέσµων 

οφειλών µε την κατάργηση του ̟ροβλε̟όµενου χρόνου της εικοσαετίας, ̟ου 

̟αρέτεινε τον ισχύοντα χρόνο ̟αραγραφής αυτών. 
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Στην ̟ερί̟τωση 2 ορίζεται η διαδικασία και το όργανο έκδοσης των ̟ράξεων 

χαρακτηρισµού των οφειλών ως ε̟ιδεκτικών ή ανε̟ίδεκτων είσ̟ραξης και η 

καταχώριση των α̟αιτήσεων αυτών µετά το χαρακτηρισµό τους σε ειδικά 

βιβλία ανε̟ίδεκτων είσ̟ραξης. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η συνολική βασική 

οφειλή υ̟ερβαίνει το ̟οσό του ενάµισυ εκατοµµυρίου (1.500.000) ευρώ 

α̟αιτείται για το χαρακτηρισµό τους ως ανε̟ίδεκτων είσ̟ραξης η σύµφωνη 

γνώµη του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.    

Παρέχεται ε̟ίσης η δυνατότητα στο Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων να 

ζητήσει τη σύµφωνη γνώµη Κλιµακίου ή Τµήµατος ή ∆ιεύθυνσης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η συνολική βασική οφειλή 

είναι µικρότερη του 1.500.000 ευρώ.   

Στην ̟ερί̟τωση 3 ορίζονται οι συνέ̟ειες της καταχώρισης της οφειλής στα 

βιβλία των ανε̟ίδεκτων είσ̟ραξης και για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών 

α̟ό τη  λήξη του έτους µέσα στο ο̟οίο έγινε η καταχώριση και ̟ροβλέ̟εται 

ρητά ότι το ∆ηµόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωµά του για την είσ̟ραξη της 

οφειλής ή συµψηφισµού της και µετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία 

των ανε̟ίδεκτων είσ̟ραξης. 

Με την ̟ερί̟τωση 4 ορίζεται ότι εντός της 10ετίας, µετά την ̟αρέλευση της 

ο̟οίας ̟αραγράφεται το δικαίωµα του ∆ηµοσίου, οφειλή ̟ου έχει 

καταχωρισθεί ως ανε̟ίδεκτη είσ̟ραξης ε̟αναχαρακτηρίζεται ως εισ̟ράξιµη, 

εάν δια̟ιστωθεί µε νέα στοιχεία ότι υ̟άρχει δυνατότητα µερικής ή ολικής 

ικανο̟οίησης της, είτε α̟ό τον οφειλέτη είτε α̟ό συνυ̟όχρεο ̟ρόσω̟ο. 

Στην ̟ερί̟τωση 5 ορίζεται ότι ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 

µ̟ορεί µε α̟όφασή του να εκχωρεί τις αρµοδιότητές του  και  να ορίζει άλλα 

όργανα των φοροελεγκτικών υ̟ηρεσιών ως αρµόδια για την υ̟οβολή της 

σύµφωνης γνώµης της υ̟ο̟ερί̟τωσης α’ της ̟ερί̟τωσης 2, να ρυθµίζει τον 

ειδικότερο τρό̟ο και τη διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία των 

ανε̟ίδεκτων είσ̟ραξης και να ορίζει κάθε σχετικό θέµα  µε τη διαχείριση και 

την ̟αρακολούθηση αυτών. Ε̟ίσης, µ̟ορεί µε α̟όφασή του ̟ου εκδίδεται 

ύστερα α̟ό σύµφωνη γνώµη της ∆ιοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, να ορίζονται τα θέµατα της µεταβολής των κριτηρίων και των 

̟ροϋ̟οθέσεων καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία ανε̟ίδεκτων είσ̟ραξης 

καθώς και του ε̟αναχαρακτηρισµού τους ως εισ̟ράξιµων και των λοι̟ών 

σχετικών θεµάτων.   

 

Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις της υ̟ο̟αραγράφου Α.4. σκο̟είται ο 

ε̟ανα̟ροσδιορισµός της διαδικασίας για τη διαγραφή των οφειλών ̟ρος το 

∆ηµόσιο υ̟ό συγκεκριµένες αυστηρές ̟ροϋ̟οθέσεις και όρους.  

Ειδικότερα µε την ̟ερί̟τωση 1 ορίζεται, ότι όσες α̟ό τις ληξι̟ρόθεσµες 

οφειλές  ̟ρος το ∆ηµόσιο, καθώς και συµβεβαιωµένες οφειλές ̟ρος τρίτους 
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έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ανε̟ίδεκτες είσ̟ραξης, σύµφωνα µε τη 

διαδικασία της υ̟ο̟αραγράφου αυτές µ̟ορούν να κριθούν διαγρα̟τέες και 

να διαγραφούν ̟ριν α̟ό την ̟αρέλευση της δεκαετίας εάν συντρέχουν 

σωρευτικά οι οριζόµενες στην ίδια ̟ερί̟τωση ̟ροϋ̟οθέσεις, δηλαδή εάν 

έχουν ολοκληρωθεί όλες οι κατά νόµο οριζόµενες ενέργειες της Φορολογικής 

∆ιοίκησης στην ηµεδα̟ή και την αλλοδα̟ή και δεν έχει δια̟ιστωθεί η 

ύ̟αρξη ̟εριουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή α̟αιτήσεων αυτού έναντι 

τρίτων και έχει ολοκληρωθεί ήδη η ̟οινική διαδικασία σε βάρος των 

οφειλετών κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43). 

Στην ̟ερί̟τωση 2 ορίζονται οι ̟ερι̟τώσεις, στις ο̟οίες κατ’ εξαίρεση χωρεί  

διαγραφή χωρίς να α̟αιτείται η ολοκλήρωση των διαδικασιών της 

̟ερί̟τωσης 1. Αυτές οι ̟ερι̟τώσεις αφορούν α̟οκλειστικά και µόνο οφειλές 

α̟οβιωσάντων ̟ου δεν καταλεί̟ουν ̟εριουσιακό στοιχείο και των ο̟οίων οι 

κληρονόµοι α̟ο̟οιήθηκαν την ε̟αχθείσα κληρονοµιά καθώς και οφειλές 

ανά φορολογούµενο µικρότερες του ̟οσού του εκάστοτε ελάχιστου ̟οσού 

φόρου α̟ό την καταβολή του ο̟οίου α̟αλλάσσεται ο φορολογούµενος.  

Στην ̟ερί̟τωση 3 ορίζονται η διαδικασία και το όργανο έκδοσης των 

α̟οφάσεων διαγραφής των α̟αιτήσεων. Για τη διαγραφή των οφειλών 

αρµόδιο όργανο είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτός α̟ό τις ̟εριοριστικά 

αναφερόµενες ̟ερι̟τώσεις της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης 2 ή των 

̟ερι̟τώσεων ̟ου υ̟άρχει ̟αραγραφή των α̟αιτήσεων του ∆ηµοσίου.   

Στην ̟ερί̟τωση 4 ̟ροβλέ̟εται η δυνατότητα εκκαθάρισης του 

χαρτοφυλακίου µέχρι το τέλος του 2013 µε τη διαγραφή µικρών βασικών 

οφειλών ̟ου έχουν γεννηθεί ̟ριν α̟ό το 1993 ύψους µέχρι 200 ευρώ ανά 

φορολογούµενο µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων.   

Τέλος, στην ̟ερί̟τωση 5 ̟αρέχεται εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραµµατέα  

∆ηµοσίων Εσόδων για τη ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων για τον τρό̟ο, τη  

διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών και λοι̟ών, ενώ 

ορίζεται ότι για τη µεταβολή των κριτηρίων και των ̟ροϋ̟οθέσεων 

καταχώρισή τους ̟ρέ̟ει να έχει διατυ̟ωθεί ̟ριν α̟ό την έκδοση της 

α̟όφασής τους η σύµφωνη γνώµη της ∆ιοικητικής Ολοµέλειας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.   

 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Α.5.: Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων σχετικά µε τη διοικητική 

ε̟ίλυση των φορολογικών διαφορών 

 

Με την αντικατάσταση του άρθρου 70 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

ε̟ιδιώκεται, κατά τα διεθνή ̟ρότυ̟α, η κατά το δυνατόν α̟οφόρτιση των 

διοικητικών δικαστηρίων α̟ό υ̟οθέσεις ̟ου µ̟ορεί να ε̟ιλυθούν σε ε̟ί̟εδο 
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φορολογικής διοίκησης και, µάλιστα, σε σύντοµες ̟ροθεσµίες. Γι αυτόν το 

λόγο ̟ροβλέ̟εται η αρµοδιότητα της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης 

της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, ̟ροκειµένου να α̟οφαίνεται ε̟ί 

αιτήσεων των φορολογουµένων α̟ό την 1.8.2013 και εφεξής. Η ̟ροσφυγή 

των φορολογουµένων στην εν λόγω υ̟ηρεσία καθίσταται υ̟οχρεωτική δια 

της υ̟οβολής αιτήσεως στη φορολογική αρχή ̟ου εξέδωσε την ̟ράξη, η 

ο̟οία και έχει τη νοµική µορφή της ενδικοφανούς ̟ροσφυγής.  

Το υ̟οχρεωτικό της καταθέσεως ενδικοφανούς ̟ροσφυγής εξυ̟ηρετεί δύο 

σκο̟ούς: ̟ρώτον, ε̟ιλύει όσες υ̟οθέσεις ε̟ιδέχονται άµεσης ε̟ιλύσεως και, 

δεύτερον, λειτουργεί ως στάδιο ̟ροελέγχου για εκείνες τις υ̟οθέσεις ̟ου 

̟ρόκειται να εισαχθούν ενώ̟ιον της δικαιοσύνης, έτσι ώστε να έχουν ήδη 

αναδειχθεί τα βασικά νοµικά ζητήµατα και να έχουν τεθεί υ̟ό ε̟εξεργασία 

τα ̟ραγµατικά ζητήµατα, ̟ου χρήζουν τεχνικών αναλύσεων και 

̟αρατηρήσεων.  

Η αίτηση ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την 

ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ̟ράξης στη φορολογική αρχή, η ο̟οία, εν 

συνεχεία, διαβιβάζεται µαζί µε τις α̟όψεις της και όλα τα σχετικά έγραφα 

στην Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης. Η α̟όφαση της Υ̟ηρεσίας οφείλει 

να εκδοθεί ή να κοινο̟οιηθεί στο φορολογούµενο εντός εξήντα (60) ηµερών, 

άλλως τεκµαίρεται, ότι έχει α̟ορριφθεί. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η α̟όφαση ̟ρέ̟ει 

να ̟εριέχει τουλάχιστον την οριστική φορολογική υ̟οχρέωση του 

φορολογούµενου, το καταλογιζόµενο ̟οσό και την ̟ροθεσµία καταβολής 

αυτού. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια α̟ευθείας κατά της ̟ράξης 

̟ροσδιορισµού φόρου ̟ου εξέδωσε η Φορολογική Αρχή είναι α̟αράδεκτη. 

Ως ̟αραδεκτή νοείται µόνον η άσκηση ̟ροσφυγής κατά της α̟όφασης ή της 

σιω̟ηρής α̟όρριψης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Περαιτέρω, ε̟ιδίωξη της ως άνω διατάξεως συνιστά η είσ̟ραξη δηµοσίων 

εσόδων, τα ο̟οία µέχρι τούδε έχει κατασταθεί άκρως δυσχερές να 

εισ̟ραχθούν ή - ̟άντως - εισ̟ράττονται µε µεγάλες καθυστερήσεις. Ο σκο̟ός 

αυτός ε̟ιτυγχάνεται µε την άµεση βεβαίωση της οφειλής σε ̟οσοστό 50% ε̟ί 

του αµφισβητούµενου α̟ό το φορολογούµενο ̟οσού ̟ου αναγράφεται στην 

̟ράξη, το ο̟οίο και εισ̟ράττεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η 

βεβαίωση και είσ̟ραξη του ως άνω οφειλόµενου ̟οσού δεν θέτει εκ̟οδών το 

δικαίωµα του φορολογούµενου να καταθέσει ενώ̟ιον της Υ̟ηρεσίας αίτηµα 

αναστολής της ̟ληρωµής ̟ου έχει βεβαιωθεί και οφείλεται, µε την 

̟ροϋ̟όθεση όµως ότι αυτή θα είχε ως συνέ̟εια ανε̟ανόρθωτη βλάβη. Εάν 

δεν εκδοθεί α̟όφαση εντός είκοσι (20) ηµερών α̟ό την υ̟οβολή της αίτησης 

στη Φορολογική Αρχή, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει α̟ορριφθεί. 

Με τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 3 ε̟ιδιώκεται η τρο̟ο̟οίηση ορισµένων 

διατάξεων του ισχύοντος άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε., ̟ροκειµένου κατά βάση να 
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ε̟ιτευχθεί η οµαλή µετάβαση α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιοικητικής Ε̟ίλυσης 

Φορολογικών ∆ιαφορών, η ο̟οία διατηρείται σε ισχύ µέχρι τις 31.7.2013, στην 

Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης η ο̟οία τίθεται σε ισχύ α̟ό την 1.8.2013. 

Ε̟ι̟λέον, το ως άνω άρθρο υ̟όκειται σε τρο̟ο̟οιήσεις ̟ου αφορούν την 

οριακή βελτίωση των ήδη ισχυουσών διαδικασιών καθώς και τη νοµοτεχνική 

τακτο̟οίηση των διατάξεων αυτών για συστηµατικούς λόγους. 

 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Α.6. : Τρο̟ο̟οίηση των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. 

 

Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις της υ̟ο̟αραγράφου αυτής ε̟ιδιώκεται η 

̟ροώθηση της οικειοθελούς συµµόρφωσης των υ̟οκείµενων στο Φόρο 

Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). Για το σκο̟ό αυτό ορίζεται ότι οι ε̟ιχειρήσεις 

µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ορθές ̟εριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ακόµη και στην 

̟ερί̟τωση ̟ου αδυνατούν να καταβάλλουν το σύνολο του οφειλόµενου 

φόρου, καταβάλλοντας µόνο το συµβολικό ̟οσό των δέκα (10) ευρώ. Το 

υ̟όλοι̟ο οφειλόµενο ̟οσό στην ̟ερί̟τωση της εµ̟ρόθεσµης δήλωσης θα 

βεβαιώνεται και θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις στο τέλος του ίδιου και 

ε̟όµενου αντίστοιχα µήνα κατά τον ο̟οίο υ̟οβάλλεται η δήλωση. Το ̟οσό 

της δεύτερης δόσης ε̟ιβαρύνεται κατά δύο τοις εκατό (2%). Για την καταβολή 

του ̟οσού αυτού θα ακολουθούνται οι υφιστάµενες διαδικασίες για την 

είσ̟ραξη ληξι̟ρόθεσµων οφειλών. Στην ̟ερί̟τωση της εκ̟ρόθεσµης δήλωσης 

το υ̟όλοι̟ο οφειλόµενο ̟οσό καταβάλλεται στο τέλος του µήνα για τον 

ο̟οίο υ̟ολογίζεται ο ̟ρόσθετος φόρος. 

Παράλληλα ̟ροβλέ̟εται ότι σε ̟ερί̟τωση ελέγχου, δεν θα µειώνεται ο 

̟ρόσθετος φόρος κατά το συµβιβασµό, καθώς και ότι δεν θα ̟αρέχεται η 

δυνατότητα καταβολής σε δόσεις του κύριου και ̟ρόσθετου φόρου, τόσο στην 

̟ερί̟τωση ε̟ίτευξης συµβιβασµού µετά την καταβολή του 1/5, όσο και στην 

̟ερί̟τωση ̟ου ασκηθεί ̟ροσφυγή, ή ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία άσκησης 

̟ροσφυγής. Ε̟ίσης ̟ροβλέ̟εται ότι ο φόρος ̟ου βεβαιώνεται µε βάση έλεγχο 

δεν είναι δυνατόν να υ̟αχθεί σε ρύθµιση ληξι̟ρόθεσµων οφειλών σύµφωνα 

µε το ν. 2648/1998 ̟ερί διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής ληξι̟ρόθεσµων 

βεβαιωµένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής νοµοθετικής 

ρύθµισης.  

Με τον τρό̟ο αυτό κάθε ε̟ιχείρηση έχει όφελος να υ̟οβάλλει ειλικρινείς 

̟εριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, εκµεταλλευόµενη τις σχετικές διατάξεις για 

τµηµατική καταβολή των ̟οσών ̟ου αδυνατεί να καταβάλλει µε την 

υ̟οβολή της δήλωσης. Παράλληλα η φορολογική διοίκηση θα γνωρίζει µε 

̟ερισσότερη ακρίβεια τις υ̟οχρεώσεις των ε̟ιχειρήσεων και θα είναι σε θέση 

να ε̟ιδιώξει την είσ̟ραξη των οφειλόµενων ̟οσών µε ασφαλέστερο τρό̟ο 



14 

 

και ο ελεγκτικός µηχανισµός θα έχει τη δυνατότητα να ε̟ικεντρώσει τις 

̟ροσ̟άθειές του στην κατα̟ολέµηση της ̟ραγµατικής φοροδιαφυγής. 

 

Ειδικότερα  

Με τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 1, δίνεται η δυνατότητα υ̟οβολής της 

̟εριοδικής δήλωσης ΦΠΑ µε την καταβολή τουλάχιστον δέκα (10) ευρώ, µε 

ταυτόχρονη βεβαίωση και υ̟οχρέωση καταβολής του υ̟όλοι̟ου 

οφειλόµενου φόρου σε δύο δόσεις στην ̟ερί̟τωση εµ̟ρόθεσµης δήλωσης 

µέχρι το τέλος του ίδιου και του ε̟όµενου αντίστοιχα µήνα κατά τον ο̟οίο 

υ̟οβάλλεται η δήλωση και στην ̟ερί̟τωση εκ̟ρόθεσµης δήλωσης στο τέλος 

του µήνα για τον ο̟οίο υ̟ολογίζεται ο ̟ρόσθετος φόρος.  Η δεύτερη δόση 

ε̟ιβαρύνεται κατά δύο τοις εκατό (2%).  Με την διάταξη αυτή διασφαλίζεται 

η εκούσια συµµόρφωση των φορολογουµένων σχετικά µε την υ̟οχρέωσή τους 

για υ̟οβολή ̟εριοδικής δήλωσης. Παράλληλα ε̟ιτυγχάνεται ο 

̟ροσδιορισµός των οφειλόµενων ̟οσών µε µεγαλύτερη ακρίβεια γεγονός ̟ου 

διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό την εισ̟ραξιµότητα του φόρου και τη 

διασφάλιση των δηµοσίων εσόδων.   

Οι διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 2 είναι νοµοτεχνικού χαρακτήρα και µε αυτές 

ορίζεται ότι οι υ̟οκείµενοι στο φόρο, οι ο̟οίοι ενεργούν α̟οκλειστικά 

̟ράξεις για τις ο̟οίες δεν τους ̟αρέχεται δικαίωµα έκ̟τωσης, τα νοµικά 

̟ρόσω̟α ̟ου δεν υ̟άγονται στο φόρο, καθώς και οι αγρότες του ειδικού 

καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, έχουν υ̟οχρέωση να 

υ̟οβάλλουν ̟εριοδική δήλωση µόνο στις φορολογικές ̟εριόδους κατά τις 

ο̟οίες ̟ραγµατο̟οιούν ενδοκοινοτική α̟όκτηση αγαθών ή λήψη υ̟ηρεσιών.  

Τα ̟ρόσω̟α αυτά α̟αλλάσσονται α̟ό την υ̟οχρέωση υ̟οβολής 

εκκαθαριστικής δήλωσης. 

Με τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 3, τρο̟ο̟οιούνται οι διατάξεις της 

̟αραγράφου 11 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ και δίδεται η δυνατότητα µε 

υ̟ουργική α̟όφαση να ορίζεται µεγαλύτερη ή µικρότερη φορολογική 

̟ερίοδος η ο̟οία σε κάθε ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη του ενός 

µηνός, για την υ̟οβολή της ̟εριοδικής δήλωσης.  Ε̟ίσης ορίζεται ότι η 

χορηγούµενη ̟αράταση, της καταληκτικής ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των 

̟εριοδικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων ή ανακεφαλαιωτικών ̟ινάκων στις 

̟ερι̟τώσεις ειδικών συνθηκών, εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη λήξη της 

̟ροβλε̟όµενης ̟ροθεσµίας και ισχύει α̟ό το χρόνο έκδοσής της. 

Με τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 4 καταργείται η δυνατότητα µείωσης του 

̟ρόσθετου φόρου στην ̟ερί̟τωση διοικητικού η δικαστικού συµβιβασµού 

καθώς και η υ̟αγωγή σε ο̟οιαδή̟οτε ρύθµιση ληξι̟ρόθεσµων οφειλών στην 

̟ερί̟τωση ̟ράξεων  ̟ροσδιορισµού του φόρου (̟ου αφορούν σε τακτικό 
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έλεγχο). Στόχος των διατάξεων αυτών είναι η ̟αροχή κινήτρου για την 

υ̟οβολή ειλικρινών ̟εριοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. 

Με τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 5 καταργείται η δυνατότητα µείωσης του 

̟ρόσθετου φόρου στην ̟ερί̟τωση διοικητικού η δικαστικού συµβιβασµού 

καθώς και η υ̟αγωγή σε ο̟οιαδή̟οτε ρύθµιση ληξι̟ρόθεσµων οφειλών στην 

̟ερί̟τωση ̟ροσωρινών ̟ράξεων  ̟ροσδιορισµού του φόρου. Στόχος των 

διατάξεων αυτών είναι η ̟αροχή κινήτρου για την υ̟οβολή ειλικρινών 

̟εριοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. 

Με τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 6 καταργείται η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 

53 του Κώδικα ΦΠΑ και αυτή ενσωµατώνεται, τρο̟ο̟οιηµένη, στην 

̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, σύµφωνα µε την 

̟ερί̟τωση 7. 

Με τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 7 τρο̟ο̟οιούνται αναλόγως οι διατάξεις 

του άρθρου 53 του Κώδικα ΦΠΑ, ως α̟όρροια της δυνατότητας υ̟οβολής 

̟εριοδικής δήλωσης µε καταβολή ελάχιστου ̟οσού 10 ευρώ.  Ε̟ίσης µε τις 

διατάξεις αυτές ορίζεται, ότι στην ̟ερί̟τωση ̟ροσωρινής ̟ράξης 

̟ροσδιορισµού, αν δεν ε̟ιτευχθεί διοικητική ε̟ίλυση της διαφοράς και 

ασκηθεί α̟ό τον υ̟όχρεο εµ̟ρόθεσµη ̟ροσφυγή, βεβαιώνεται το σύνολο του 

αµφισβητούµενου κύριου και ̟ρόσθετου φόρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

και στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 50 του Κώδικα ΦΠΑ.  Ε̟ίσης ορίζεται ότι 

στην ̟ερί̟τωση ̟ράξης ̟ροσδιορισµού ̟ου αφορά τακτικό έλεγχο και 

εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Κώδικα ΦΠΑ, βεβαιώνεται το σύνολο 

του αµφισβητούµενου κύριου και ̟ρόσθετου φόρου, ωστόσο στην ̟ερί̟τωση 

αυτή, η είσ̟ραξη του 50% του ̟οσού ̟ου βεβαιώθηκε αναστέλλεται έως την 

κοινο̟οίηση στη ∆.Ο.Υ. της οριστική ̟ρωτόδικης α̟όφασης.  Με την διάταξη 

αυτή ̟αρέχεται η δυνατότητα συνολικής βεβαίωσης του φόρου ακόµα και 

στην ̟ερί̟τωση άσκησης της ̟ροσφυγής. 

Οι διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 8 τρο̟ο̟οιούν τις διατάξεις της ̟αραγράφου 3 

του άρθρου 53 του Κώδικα ΦΠΑ και µε αυτές ορίζεται ότι και στην αναστολή 

του φόρου ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση β) της ̟αραγράφου 1 του 

άρθρου 53, ό̟ως τρο̟ο̟οιείται µε την ̟ερί̟τωση 7 της ̟αρούσας 

υ̟ο̟αραγράφου, βεβαιώνεται ταµειακά το ̟οσό αυτό. 

Οι διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 9 είναι νοµοτεχνικού χαρακτήρα και µε αυτές 

ορίζεται ότι φόρος ̟ου έχει ήδη βεβαιωθεί, κατά το ̟οσό ̟ου δεν οφείλεται µε 

βάση οριστική α̟όφαση του αρµόδιου δικαστηρίου, εκ̟ί̟τεται ή 

ε̟ιστρέφεται, κατά ̟ερί̟τωση. 

Με τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 10 ̟ου αφορούν το άρθρο 54 του Κώδικα 

ΦΠΑ, καταργούνται οι διατάξεις ̟ου αφορούν την τµηµατική καταβολή του 

φόρου στην ̟εριοδική δήλωση, ό̟ως ισχύει σήµερα. Περαιτέρω µε τις 

διατάξεις της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 54 του Κώδικα ΦΠΑ καταργείται η 
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δυνατότητα καταβολής του φόρου µε δόσεις, στην ̟ερί̟τωση διοικητικής 

ε̟ίλυσης της διαφοράς ή δικαστικού συµβιβασµού ή λόγω µη εµ̟ρόθεσµης 

άσκησης ̟ροσφυγής ̟ου αφορούν ̟ράξεις ̟ροσδιορισµού του φόρου.  Με τη 

διάταξη αυτή οι ειλικρινείς φορολογούµενοι αντιµετω̟ίζονται µε 

ευνοϊκότερο τρό̟ο α̟ό τα ̟ρόσω̟α ̟ου δεν υ̟οβάλλουν ή υ̟οβάλλουν 

ανακριβείς ̟εριοδικές δηλώσεις. 

Με την ̟ερί̟τωση 11 ρυθµίζονται ζητήµατα εφαρµογής κατά τη µεταβατική 

̟ερίοδο εφαµρογής των διατάξεων της υ̟ο̟αραγράφου αυτής. 

 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Α7: Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) 

 

Για ε̟ιτακτικούς λόγους εθνικού συµφέροντος, ̟ου συνίστανται στην 

α̟οφυγή της α̟όκλισης α̟ό τον τεθέντα στόχο για την άµεση µείωση του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και την εξ αυτής ενεργο̟οίηση των ρητρών 

αυτόµατης διόρθωσης, α̟οφασίστηκε α̟ό την Κυβέρνηση, α̟οκλειστικά για 

το έτος 2013, η ε̟ιβολή έκτακτου ειδικού τέλους υ̟έρ του ∆ηµόσιου στις 

ηλεκτροδοτούµενες ε̟ιφάνειες ακινήτων (ΕΕΤΑ).  

Η ε̟ιβολή του ανωτέρω έκτακτου και κατε̟είγοντος χαρακτήρα µέτρου 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης α̟οφασίστηκε µε κριτήριο την καθολικότητα, 

την αναλογικότητα και την ̟ροσφορότητα, ως το λιγότερο ε̟αχθές, 

δεδοµένων των δηµοσιονοµικών του κράτους στη συγκεκριµένη οικονοµική 

συγκυρία και ως ε̟ιβαλλόµενο σε ̟εριουσία, της ο̟οίας η ̟ραγµατική αξία 

εξαρτάται α̟ολύτως α̟ό την ε̟ίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων και α̟ό 

την εθνική δηµοσιονοµική ανεξαρτησία της χώρας.    

Ειδικότερα :  

- µε τις ̟ερ. 1 και 2, σύµφωνα µε την ̟ρόβλεψη του άρθρου 78 του 

Συντάγµατος, ορίζεται η φύση του ΕΕΤΑ, ο χρόνος και το αντικείµενο 

ε̟ιβολής αυτού, και ορίζεται συγκεκριµένα ότι αντικείµενο του τέλους είναι 

οι ηλεκτροδοτούµενες δοµηµένες ε̟ιφάνειες ακινήτων ο̟οιασδή̟οτε µορφής, 

ανεξάρτητα εάν αυτές είναι α̟ο̟ερατωµένες ή µη και ανεξάρτητα α̟ό την 

ορθή αναγραφή τους στους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύµατος.  

- µε τις ̟ερ. 3 και 4 καθορίζεται το υ̟οκείµενο του ΕΕΤΑ, το ο̟οίο είναι ο 

κύριος ή ο ε̟ικαρ̟ωτής του ακινήτου, ενώ υ̟όχρεος για την καταβολή του 

καθίσταται ο χρήστης αυτού κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του λογαριασµού 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος ̟ου ̟εριλαµβάνει ΕΕΤΑ. Αν ο χρήστης 

είναι µισθωτής, µε την καταβολή του τέλους ε̟έρχεται αυτοδικαίως 

συµψηφισµός µε οφειλόµενα ή µελλοντικά µισθώµατα. Η διάταξη είναι 

αναγκαστικού δικαίου και κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης συµφωνίας των 
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συµβαλλοµένων µερών, µε εξαίρεση τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

του ν. 1665/1986, στις ο̟οίες ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του 

ακινήτου κατά τη λήξη της µίσθωσης.  

- µε την ̟ερ. 5 ορίζεται ο τρό̟ος υ̟ολογισµού του ΕΕΤΑ, ο ο̟οίος είναι 

̟ροοδευτικός, µε την εφαρµογή 10 συντελεστών α̟ό 0,5 έως και 16 ευρώ ανά 

τετραγωνικό µέτρο, ανάλογα µε την τιµή ζώνης στην ο̟οία βρίσκεται το 

ακίνητο, και µε συντελεστή ̟ροσαύξησης για τα νεόδµητα κτίρια της 

τελευταίας 25ετίας. Τα στοιχεία υ̟ολογισµού του τέλους, ήτοι το εµβαδό της 

δοµηµένης ε̟ιφάνειας, το ύψος της τιµής ζώνης και η ̟αλαιότητα του 

ακινήτου λαµβάνονται υ̟όψη, ό̟ως αυτά αναγράφονται στη βάση 

̟ληροφοριών του ∆Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα µε τα ο̟οία υ̟ολογίζεται το τέλος 

ακίνητης ̟εριουσίας (ΤΑΠ) της ̟αρ. 24 του ν. 2130/1993. Ε̟ι̟λέον 

ρυθµίζεται ο τρό̟ος υ̟ολογισµού του ΕΕΤΑ σε ̟ερί̟τωση µη αναγραφής 

τιµής ζώνης στη βάση ̟ληροφοριών του ∆Ε∆∆ΗΕ και αναγραφής µηδενικής 

τιµής στα τετραγωνικά µέτρα του ΤΑΠ, καθώς και η ̟ερί̟τωση ̟ου τα 

τετραγωνικά µέτρα του ΤΑΠ είναι υ̟ερδι̟λάσια εκείνων ̟ου έχουν ληφθεί 

υ̟όψη για τον υ̟ολογισµό των δηµοτικών τελών ή δηµοτικών φόρων.   

Περαιτέρω ̟ροβλέ̟εται α̟οκλειστική ̟ροθεσµία, µέσα στην ο̟οία τυχόν 

λάθη στα στοιχεία υ̟ολογισµού του τέλους µ̟ορούν να διορθωθούν α̟ό τους 

̟ολίτες στον αρµόδιο ∆ήµο. Σε διαφορετική ̟ερί̟τωση τεκµαίρεται ότι οι 

̟ολίτες α̟οδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή. Ε̟ι̟λέον ορίζεται ̟ροθεσµία, 

µέσα στην ο̟οία όλοι οι δήµοι  οφείλουν να ελέγξουν εάν τα τετραγωνικά 

µέτρα είναι συµ̟ληρωµένα και οι τιµές ζώνης είναι οι ορθές και  να 

α̟οστείλουν στο ∆Ε∆∆ΗΕ  τις καταστάσεις αυτές.  

Ε̟ίσης, ορίζεται ότι στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ε̟ιβλήθηκε ΕΕΤΑ ή εάν αυτό 

υ̟ολογίστηκε µειωµένο, διενεργείται βεβαίωση αυτού στον κατά ̟ερί̟τωση 

υ̟όχρεο στο τέλος.  

Τέλος, ̟εριλαµβάνεται ειδική ρύθµιση για υ̟ολογισµό των ακινήτων ̟ου δεν 

έχουν οικιακή χρήση, µε µειωµένους συντελεστές 30% και 60%, για το 

εµβαδόν τους ̟ου υ̟ερβαίνει τα 1.000 και τα 2.000 τ.µ. αντίστοιχα.  

- Στην ̟ερ. 6 ορίζεται ρητά ο τρό̟ος υ̟ολογισµού του ΕΕΤΑ.  

- Στην ̟ερ. 7 καθορίζονται οι υ̟οκειµενικές και αντικειµενικές α̟αλλαγές 

α̟ό το ΕΕΤΑ. Συγκεκριµένα, στο τέλος δεν υ̟όκεινται τα ακίνητα ̟ου 

ανήκουν :  

α) στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, στα νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου, ̟λην των 

οριζόµενων στην υ̟ο̟ερ. β' νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου, στους 

οργανισµούς  το̟ικής αυτοδιοίκησης, και τις δηµοτικές ε̟ιχειρήσεις,  

β) στα θρησκευτικά νοµικά ̟ρόσω̟α της ̟ερ. ιγ της ̟αρ. 1 του άρθρου 129 

του ν. 3842/2010, στα  ο̟οία ̟εριλαµβάνονται και όσα έχουν ̟εριβληθεί τον 

τύ̟ο του νοµικού ̟ροσώ̟ου δηµοσίου δικαίου, α̟οκλειστικά για τα ακίνητα 
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ιδιοχρησιµο̟οιούν για να ε̟ιτελούν το λατρευτικό, εκ̟αιδευτικό, 

θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους.   

γ) στα νοµικά ̟ρόσω̟α της ̟ερί̟τωσης στ’ της ̟αρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 

2130/1993 εφόσον ιδιοχρησιµο̟οιούνται α̟οκλειστικά για την εκ̟λήρωση 

των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρω̟ικών, εκ̟αιδευτικών, 

καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκο̟ών τους.   

δ) στα νοµικά ̟ρόσω̟α της ̟ερί̟τωσης στ’ της ̟αρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 

2130/1993 εφόσον ιδιοχρησιµο̟οιούνται α̟οκλειστικά ως γή̟εδα ή χώροι 

αθλητικών εγκαταστάσεων για την ̟ραγµατο̟οίηση των αθλητικών τους 

σκο̟ών και  

ε) σε ξένα κράτη, εφόσον αυτά χρησιµο̟οιούνται για την εγκατάσταση 

̟ρεσβειών και ̟ροξενείων,  υ̟ό τον όρο της αµοιβαιότητας. 

- Στην ̟ερ. 8 ορίζονται ε̟ι̟λέον α̟αλλαγές για :  

α) τους κοινόχρηστους χώρους ̟ολυκατοικιών, τους κοινόχρηστους χώρους 

των κύριων τουριστικών καταλυµάτων. 

β) τα διατηρητέα ακίνητα, ̟ου δε χρησιµο̟οιούνται µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο 

(ιδιοχρησιµο̟οίηση, µίσθωση, δωρεάν ̟αραχώρηση κ.λ̟.) 

γ) τα αρχαία µνηµεία, τα ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή έργα τέχνης και οι 

χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών µνηµείων, ανεξάρτητα α̟ό το εάν αυτά 

ιδιοχρησιµο̟οιούνται, µισθώνονται, ̟αραχωρούνται δωρεάν ή είναι κενά. 

δ) τα ακίνητα ̟ου αφορούν σε γεωργική ή βιοµηχανική χρήση, γεγονός το 

ο̟οίο α̟οδεικνύεται α̟οκλειστικά α̟ό το εάν στο ̟εδίο χρήσης του 

συστήµατος «ΕΡΜΗΣ» του ∆Ε∆∆ΗΕ αναγράφονται οι κωδικοί αριθµοί 

χρήσης 3 και 4 αντίστοιχα. 

- Στις ̟ερ. 9, 10 και 11 λαµβάνεται ειδική ̟ρόνοια, α̟αλλαγή ή χρήση 

µειωµένου συντελεστή για τον υ̟ολογισµό του τέλους, για τις ευ̟αθείς 

κοινωνικά οµάδες, ήτοι τους άνεργους, τους ̟ολύτεκνους και τα άτοµα µε 

ανα̟ηρία και ορίζονται οι ειδικές ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ̟ρέ̟ει να ισχύουν ανά 

̟ερί̟τωση.  

- Στην ̟ερ. 12 ορίζεται ο τρό̟ος βεβαίωσης του τέλους, η αρµόδια ∆.Ο.Υ για 

θέµατα ΕΕΤΑ, το ̟ρόσω̟ο στο ο̟οίο αυτό βεβαιώνεται καθώς και η 

διαδικασία ε̟ιστροφής τυχόν µη οφειλόµενου καταβληθέντος τέλους. 

- Στην ̟ερ. 13 ορίζεται ότι το ΕΕΤΑ εισ̟ράττεται α̟ό τη ∆.Ε.Η. και τους 

εναλλακτικούς ̟ροµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος σε ̟έντε (5) ισό̟οσες δόσεις 

στους λογαριασµούς ̟ου εκδίδονται  α̟ό αυτούς α̟ό τον Ιούνιο του 

τρέχοντος έτους µέχρι το Φεβρουάριο του 2014  και καθορίζεται η τύχη του 

ΕΕΤΑ  σε ̟ερι̟τώσεις διακανονισµού ή ρύθµισης των οφειλών ηλεκτρικού 

ρεύµατος.  

- Στην ̟ερ. 14 ορίζεται ο χρόνος α̟όδοσης του ΕΕΤΑ στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 

και οι συνέ̟ειες τυχόν καθυστέρησης α̟όδοσής του, θεσ̟ίζεται η δυνατότητα 
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του Ελληνικού ∆ηµοσίου να ζητά χρηµατικές ̟ροκαταβολές α̟ό τους 

̟ροµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και µέχρι 25% του ̟ρος είσ̟ραξη ̟οσού, 

καθορίζεται ̟οσοστό ̟αρακράτησης 0,25% ε̟ί των εισ̟ράξεων υ̟έρ των 

̟ροµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, οι ο̟οίοι είναι ε̟ι̟λέον υ̟οχρεωµένοι 

να  θέτουν στη διάθεση του Υ̟ουργείου Οικονοµικών ̟ροκειµένου να 

ελέγχεται η ορθή ε̟ιβολή του ΕΕΤΑ. 

- Στην ̟ερ. 15 καθορίζεται ο χρόνος διαγραφής των υ̟όχρεων καταναλωτών  

ως ̟ρος το ΕΕΤΑ καθώς και ο τρό̟ος της βεβαίωσης του ΕΕΤΑ στις αρµόδιες 

∆.Ο.Υ. 

Ε̟ίσης ορίζεται ρητά η δυνατότητα α̟οκο̟ής, ο̟οτεδή̟οτε και για 

ο̟οιονδή̟οτε λόγο, του ΕΕΤΑ α̟ό το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύµατος,  καθώς και οι ̟ροϋ̟οθέσεις για τη βεβαίωση του τέλους στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ.   

- Στην ̟ερ. 16 λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τους οικονοµικά αδύναµους 

̟ολίτες, οι ο̟οίοι δεν εµ̟ί̟τουν στις ̟ερ. 9, 10 και 11  του εν λόγω άρθρου. 

Συγκεκριµένα δίνεται η δυνατότητα στον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., 

εφόσον ο υ̟όχρεος σε ΕΕΤΑ, ο ο̟οίος ̟ρέ̟ει να  είναι και χρήστης του 

ακινήτου, δεν έχει άλλα ακίνητα στην κυριότητά του και διαβιεί υ̟ό 

µειονεκτικά κοινωνικά συνθήκες, να α̟οφασίσει είτε την καταβολή του 

τέλους σε ̟ερισσότερες α̟ό τις ̟ροβλε̟όµενες δόσεις είτε και τον ̟εριορισµό 

αυτού.  

Σε κάθε ̟ερί̟τωση, κατά της εν λόγω α̟όφασης ̟αρέχεται η δυνατότητα 

άσκησης ένστασης στην τριµελή ε̟ιτρο̟ή ̟ου ορίζεται στις διατάξεις της ̟αρ. 

15 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011.  

 - Στην ̟ερ. 17 ̟ροβλέ̟εται ότι µε α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών 

ρυθµίζεται ο ειδικότερος τρό̟ος και η διαδικασία για την είσ̟ραξη του ΕΕΤΑ 

µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος, για τη 

βεβαίωση και είσ̟ραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε, ο ειδικότερος 

τρό̟ος και η διαδικασία ε̟ιστροφής του τέλους, οι ειδικότερες ̟ροϋ̟οθέσεις 

και η διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων των ̟ερ. 9, 10 και 11 της 

υ̟ο̟αραγράφου Α.7., καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των 

διατάξεων της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου. 

 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Α.8.: Ρυθµίσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 

 

̟ερί̟τωση 1: Θεωρήθηκε α̟αραίτητο, για λόγους ισότητας και χρηστής 

διοίκησης, να καταργηθεί η διάταξη της ̟ερ. ε της ̟αρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 

3842/2010, σύµφωνα µε την ο̟οία, ως ̟ρος τα νοµικά ̟ρόσω̟α, 

φορολογείται µε µικρότερο συντελεστή (1‰) η αξία των κτιρίων, τα ο̟οία 
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είναι ̟ρογενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και έχουν 

χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή ως έργα τέχνης, ̟ου 

χρήζουν ειδικής ̟ροστασίας, α̟ό το Υ̟ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η συγκεκριµένη διάταξη, ̟ου εισάγει 

διαφορο̟οίηση σε σχέση µε το συντελεστή φορολόγησης και θέτει σε 

δυσµενέστερη θέση τα  λοι̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν διατηρητέα κτίρια ή 

κτίρια ̟ου χρήζουν ειδικής ̟ροστασίας α̟ό άλλα Υ̟ουργεία, αφορά 

ελάχιστες ̟ερι̟τώσεις ̟ου δε δικαιολογούν τη διαφορική νοµοθετική 

αντιµετώ̟ιση. 

̟ερί̟τωση 2: Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη ̟αρατείνεται και για το έτος 

2013 ο υ̟ολογισµός του ΦΑΠ µε συντελεστή 0,33‰ για τα 

ιδιοχρησιµο̟οιούµενα ακίνητα των ξενοδοχειακών ε̟ιχειρήσεων – νοµικών 

̟ροσώ̟ων και η µη εφαρµογή του ελάχιστου ορίου του ενός  ευρώ ανά 

τετραγωνικό µέτρο των κτισµάτων.  

̟ερί̟τωση 3: Για λόγους χρηστής διοίκησης και για να µ̟ορέσουν οι 

φορολογούµενοι να αντε̟εξέλθουν στις φορολογικές τους υ̟οχρεώσεις, 

κρίθηκε α̟αραίτητο να οριστούν ε̟τά (7) µηνιαίες δόσεις καταβολής του 

Φ.Α.Π. για τα έτη 2011 και 2012, η εκκαθάριση των ο̟οίων αναµένεται να 

̟ραγµατο̟οιηθεί µέσα στο έτος 2013, και τέσσερις (4) µηνιαίες δόσεις για την 

καταβολή του ΦΑΠ  έτους 2013. 

̟ερί̟τωση 4: Με την ̟ροσθήκη της διαδικαστικού ̟εριερχοµένου διάταξης, 

διευκρινίζεται ο συντελεστής αξιο̟οίησης οικο̟έδου (ΣΑΟ) ̟ου λαµβάνεται 

για τον υ̟ολογισµό της αξίας οικο̟έδου, στις δηλώσεις ΦΑΠ φυσικών 

̟ροσώ̟ων. 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β΄ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Β.1. Μεταφορά αρµοδιοτήτων στη Γενική Γραµµατεία 

∆ηµοσίων Εσόδων 

 

Η εξασφάλιση µιας ευέλικτης και α̟οτελεσµατικής φορολογικής διοίκησης 

συνιστά τον αναµφίλεκτο και συστηµατικά ε̟ιδιωκόµενο σκο̟ό µιας σειράς 

νοµοθετικών ̟αρεµβάσεων ̟ου έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στη 

χώρα. Στο ̟λαίσιο αυτό και ̟ροκειµένου να ενισχυθεί ̟εραιτέρω η 

αξιο̟ιστία και η α̟οδοτικότητα στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τοµέα των 

δηµοσίων εσόδων, µεταβιβάζονται ε̟ι̟λέον αρµοδιότητες στο Γενικό 

Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων. 
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Οι νέες διατάξεις συµβάλλουν στην ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Εσόδων, η ο̟οία είναι α̟αραίτητη για την ε̟ιτάχυνση των 

οργανωτικών αλλαγών, τη βελτίωση της ̟οιότητας του ̟ροσω̟ικού και των 

λειτουργικών διαδικασιών, ενώ ̟αράλληλα ε̟ιδιώκεται και η αντιµετώ̟ιση 

ενδεχόµενων ̟ολιτικών ε̟ιρροών, σύµφωνα µε τα διεθνή ̟ρότυ̟α.  

Συγκεκριµένα, µε την ̟ερί̟τωση 3α, στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 

Εσόδων (ΓΓ∆Ε) µεταφέρονται οι αρµοδιότητες, το ̟ροσω̟ικό και οι 

διαθέσιµοι ̟όροι των ακόλουθων οργανικών µονάδων της Γενικής 

Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) ̟ου αφορούν στην 

άσκηση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης: 

i. ∆ιεύθυνση Εφαρµογών Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών (∆ 30), µε την 

εξαίρεση των Τµηµάτων Προϋ̟ολογισµού και ∆ηµοσίων ∆α̟ανών, 

Μισθοδοσίας και Συντάξεων 

ii. ∆ιεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου στοιχείων Ηλεκτρονικών 

Υ̟ολογιστών (∆ 32).  

Με αυτόν τον τρό̟ο, όλες οι αρµοδιότητες της ΓΓΠΣ ̟ου σχετίζονται µε 

είσ̟ραξη εσόδων µεταφέρονται στη ΓΓ∆Ε και ως εκ τούτου ενο̟οιείται ο 

τοµέας των δηµοσίων εσόδων και, σε συνδυασµό µε τις υ̟όλοι̟ες διατάξεις, 

ε̟ιδιώκεται η ηµιαυτονοµία της ΓΓ∆Ε. 

Περαιτέρω, µε την υ̟ο̟ερί̟τωση β’ της ̟ερί̟τωσης 3 ̟ου ̟ροστίθεται στην 

υ̟ο̟αράγραφο Ε.2. του ν. 4093/2012 (Α’ 222) µεταφέρονται οι αρµοδιότητες 

̟ρολη̟τικού ελέγχου εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας και 

̟ροσωρινού φορολογικού ελέγχου, ο έλεγχος εφαρµογής της τελωνειακής 

νοµοθεσίας, καθώς και το ̟ροσω̟ικό και οι ̟όροι ̟ου είναι αναγκαίοι για 

την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων. Στόχος της διάταξης είναι η 

µεταφορά όλων των αρµοδιοτήτων ̟ου σχετίζονται µε είσ̟ραξη δηµοσίων 

εσόδων υ̟ό µία ενιαία διοίκηση, τη ΓΓ∆Ε. Με το ίδιο σκε̟τικό ε̟ιτρέ̟εται 

στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες της ΓΓ∆Ε να ̟ροβαίνουν σε ε̟ιτό̟ιους ελέγχους και 

έρευνες κατά την άσκηση αυτών των αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε τη νέα 

̟ερί̟τωση 3γ. Εξίσου δε συµβάλλει στην αυτονοµία της ΓΓ∆Ε η 

̟ροβλε̟όµενη µεταφορά σε αυτήν της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικών Υ̟οθέσεων του 

Υ̟ουργείου Οικονοµικών (̟ερί̟τωση 3δ). 

Περί̟τωση 2: Ε̟ίσης, µε την υ̟ο̟ερί̟τωση (9) µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα 

να α̟οφασίζει ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων τις ̟ροϋ̟οθέσεις 

̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού, ̟άντοτε υ̟ό την α̟αραίτητη εγγύηση και τον 

έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.. Σκο̟ός της ως άνω διάταξης είναι η διασφάλιση της 

αυτονοµίας του ΓΓ∆Ε και της α̟οδοτικότητας κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του, ̟άντοτε υ̟ό την αίρεση διασφαλίσεως της διαφάνειας των 

α̟οφάσεων της διοίκησης. 
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Προς την ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η υ̟ο̟ερί̟τωση (10) βάσει της 

ο̟οίας ̟αρέχεται στον ΓΓ∆Ε η δυνατότητα να καθορίζει ειδικό σύστηµα 

̟ροαγωγών, βαθµολογικής και υ̟ηρεσιακής εξέλιξης των υ̟αλλήλων της 

ΓΓ∆Ε κατά ̟αρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας του Υ̟αλληλικού 

Κώδικα (ν. 3528/2007) και κάθε άλλης διάταξης. Η κρίση του ΓΓ∆Ε δεν είναι 

ανέλεγκτη, καθότι το εν λόγω ειδικό σύστηµα καθορίζεται µε α̟όφαση του 

Υ̟ουργού Οικονοµικών ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό ̟ρόταση του ΓΓ∆Ε. Η νέα 

διάταξη ε̟ιτρέ̟ει στον Γενικό Γραµµατέα να α̟οφασίζει µε γνώµονα τις 

ικανότητες των ̟ροσώ̟ων την ̟ροαγωγή και εξέλιξη τους, χωρίς 

αναγκαστικά να α̟αιτείται η ̟λήρωση ορισµένου χρόνου υ̟ηρεσίας. 

Εν συνεχεία στην ̟ερί̟τωση 3 συστήνεται Γνωµοδοτικό Συµβούλιο της ΓΓ∆Ε, 

το ο̟οίο αναφέρεται στον Υ̟ουργό Οικονοµικών (στοιχείο δ). Στόχος της 

ρύθµισης αυτής είναι η δηµιουργία ενός συµβουλευτικού οργάνου, το ο̟οίο 

συµβουλεύει σε σηµαντικά ζητήµατα φορολογικής και τελωνειακής 

διοίκησης, ελέγχει την ε̟ίδοση της φορολογικής διοίκησης, την υ̟οστηρίζει 

στις σχέσεις της µε άλλους φορείς και ε̟ιβεβαιώνει ότι ο ΓΓ∆Ε ασκεί τις 

εξουσίες του δεόντως. 

Τέλος, ορίζεται στην ̟ερί̟τωση 4 ότι µε α̟οφάσεις του ΓΓ∆Ε, ύστερα α̟ό 

γνώµη του Γενικού Γραµµατέα του Υ̟ουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ̟ου διατυ̟ώνεται εντός δεκατεσσάρων 

ηµερών, µ̟ορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, 

ειδικά, των Υ̟ηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του 

Υ̟ουργείου Οικονοµικών και να συστήνονται ή να καταργούνται ή να 

συγχωνεύονται ή να αναστέλλεται η λειτουργία οργανικών µονάδων 

ε̟ι̟έδου αυτοτελούς γραφείου ή αυτοτελούς τµήµατος ή τµήµατος ή 

υ̟οδιεύθυνσης ή διεύθυνσης. Η διάταξη αυτή ε̟ιτρέ̟ει στο ΓΓ∆Ε να 

καθορίζει την εσωτερική διάρθρωση της ΓΓ∆Ε ανάλογα µε τις υ̟άρχουσες 

ανάγκες, βελτιώνοντας κατά αυτόν τον τρό̟ο την α̟οτελεσµατικότητα της 

ΓΓ∆Ε. 

 

 

Υ̟ο̟αράγραφοι Β.2. – Β.10. - Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 

 

Βασικός ρόλος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, είναι να 

αντα̟οκριθεί ε̟ιτυχώς στις ̟ροκλήσεις ̟ου θέτει η ̟οικιλοµορφία των 

νοµοθετηµάτων και των διοικητικών ̟ράξεων ̟ου δύναται να εµ̟εριέχουν 

µέτρα κρατικών ενισχύσεων, καθώς και στην ε̟ιταγή της Ευρω̟αϊκής 

Ε̟ιτρο̟ής για ̟ληρέστερο έλεγχο α̟ό Ελληνικής ̟λευράς των κρατικών 

ενισχύσεων. Οι ρυθµίσεις αυτές στοχεύουν στην α̟οδοτικότερη εφαρµογή του 

̟λαισίου των κρατικών ενισχύσεων, ώστε να ̟ροληφθούν οι συνέ̟ειες α̟ό 
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την χορήγηση ̟αράνοµων κρατικών ενισχύσεων τόσο για τους α̟οδέκτες 

αυτών όσο και για τη Χώρα. 

Παράλληλα συστήνεται δίκτυο συνεργαζόµενων φορέων µεταξύ των 

Υ̟ουργείων ̟ροκειµένου να δηµιουργηθεί α̟οτελεσµατικότερο ̟λαίσιο 

συνεργασίας, το ο̟οίο θα διευκολύνει τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων.  

 

Υ̟ο̟αράγραφος Β.2. Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων  

 

Στην ̟ερί̟τωση 1 καταγράφονται ε̟ιγραµµατικά και αναλύονται, οι 

αρµοδιότητες της υ̟ό σύσταση µονάδας. 

Η µονάδα αναλαµβάνει στο σύνολο τους τις αρµοδιότητες ̟ου σχετίζονται µε 

την εφαρµογή των κανόνων δικαίου ̟ερί ανταγωνισµού της ΕΕ όσον αφορά 

στις κρατικές ενισχύσεις, λαµβάνοντας υ̟όψη  το δηµόσιο συµφέρον και τις 

εκτιµώµενες ε̟ι̟τώσεις στον ανταγωνισµό, α̟οτελώντας ̟αράλληλα το 

κεντρικό σηµείο ε̟αφής µε την ΕΕ για θέµατα κρατικών ενισχύσεων. 

Πιο συγκεκριµένα συµµετέχει στη διαµόρφωση και τον έλεγχο της ̟ολιτικής 

των κρατικών ενισχύσεων κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 106, 107 και 108 της 

Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ. Ε̟ίσης, συνεργάζεται µε τους αρµόδιους 

φορείς ̟ροκειµένου να ελέγξει και να συντονίσει το σύνολο των ενεργειών 

τους ως ̟ρος την α̟ό ̟λευράς τους διατύ̟ωση τεκµηριωµένων και 

εµ̟ρόθεσµων α̟αντήσεων ̟ρος την ΕΕ. Ε̟ι̟ρόσθετα µεριµνά σε συνεργασία 

µε τους αρµόδιους φορείς, για την κοινο̟οίηση ̟ρος την ΕΕ όλων των 

µέτρων ̟ου ενδέχεται να συνιστούν κρατική ενίσχυση. Τέλος δύναται να 

̟αρέχει εκ̟αίδευση και τεχνογνωσία καθώς και ̟άσης φύσεως 

κατευθυντήριες γραµµές, σε θέµατα κρατικών ενισχύσεων. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Β.3. : Στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 

Ενισχύσεων 

 

Στην υ̟ο̟αράγραφο Β.3. θεσ̟ίζεται ρύθµιση για την οργάνωση και το 

̟ροσω̟ικό της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.  

Συστήνεται οργανική µονάδα ε̟ι̟έδου ∆ιεύθυνσης, η ο̟οία υ̟άγεται 

α̟ευθείας στον Υ̟ουργό Οικονοµικών. Η µονάδα α̟αρτίζεται α̟ό 

Προϊστάµενο – ∆ιευθυντή και υ̟αλλήλους όλων των κλάδων κατηγοριών και 

ειδικοτήτων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, καθώς και α̟οσ̟ασµένους σε 

αυτό α̟ό τον δηµόσιο ή ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα και τις Ανεξάρτητες Αρχές. 

Ε̟ίσης δύναται να α̟ασχολεί  δικηγόρους µε έµµισθη εντολή ̟ροσληφθέντες 

στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών. Ανάλογα µε τις ανάγκες ̟ου θα ̟ροκύ̟τουν η 

µονάδα θα µεριµνά για την ̟ρόσληψη µέσω της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του 

Υ̟ουργείου Οικονοµικών µέσω ΑΣΕΠ Ειδικών Ε̟ιστηµόνων οι ο̟οίοι θα 
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διορίζονται ως υ̟άλληλοι κατηγορίας Ειδικού Ε̟ιστηµονικού Προσω̟ικού. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι κενές οργανικές θέσεις του Φορέα για τον συγκεκριµένο 

κλάδο δεν ε̟αρκούν η µονάδα εισηγείται στην ∆ιεύθυνση Οργάνωσης να 

̟ροβεί στις α̟αραίτητες ενέργειες για τη σύσταση νέων θέσεων.  

Ο αριθµός των υ̟αλλήλων ̟ου α̟αιτούνται για τις ανάγκες στελέχωσης της 

Υ̟ηρεσίας ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα ειδικότερα ή ̟ρόσθετα 

τυ̟ικά και ουσιαστικά ̟ροσόντα καθώς και η διαδικασία ε̟ιλογής αυτών 

καθορίζονται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών. 

 

 Υ̟ο̟αράγραφος Β.4.: - ∆ίκτυο Α̟οκεντρωµένων Μονάδων Κρατικών 

Ενισχύσεων 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο Β.4. : συστήνεται δίκτυο α̟οκεντρωµένων µονάδων 

κρατικών ενισχύσεων σε όλα τα Υ̟ουργεία, αντικείµενο των ο̟οίων είναι η 

̟ροετοιµασία και η ̟ροώθηση σχεδίων για γνωµοδότηση ή και έγκριση α̟ό 

την µονάδα κρατικών ενισχύσεων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. Με τον 

τρό̟ο αυτό αξιο̟οιούνται και εντάσσονται στον συνολικό εθνικό σχεδιασµό, 

οι υφιστάµενες υ̟ηρεσίες στα Υ̟ουργεία. Η σύσταση του δικτύου κρατικών 

ενισχύσεων κρίθηκε α̟αραίτητη λόγω της ̟ολυ̟λοκότητας  και της 

ιδιαιτερότητας των εκάστοτε µέτρων ̟ου αφορούν κρατικές ενισχύσεις. Το 

κάθε Υ̟ουργείο οφείλει να µεριµνά για την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης 

των µέτρων των κρατικών ενισχύσεων τα ο̟οία θεσ̟ίζει και των ο̟οίων είναι 

αρµόδιο. 

Η µορφή και η στελέχωση των ανωτέρω α̟οκεντρωµένων Μονάδων 

εξαρτάται α̟ό τον όγκο των υ̟οθέσεων των κρατικών ενισχύσεων ̟ου ενίοτε 

διαχειρίζεται το κάθε Υ̟ουργείο και οι ε̟ο̟τευόµενοι φορείς του, σε 

̟ερί̟τωση δε, ̟ου δεν υφίσταται σχετική υ̟ηρεσία, α̟οφασίζεται η σύστασή 

της µε Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υ̟ουργού και 

του Υ̟ουργού Οικονοµικών µετά α̟ό εισήγηση των αρµοδίων υ̟ηρεσιών.   

 

Υ̟ο̟αράγραφος Β.5. :∆ιυ̟ουργική Ε̟ιτρο̟ή Κρατικών Ενισχύσεων 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο Β.5. συγκροτείται διυ̟ουργική  ε̟ιτρο̟ή  κρατικών 

ενισχύσεων ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό το αρ. 15 ̟αρ. 2β’ και το αρ. 16 ̟αρ.6 του 

Π.∆. 63/2005 «Κωδικο̟οίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98). Ως Πρόεδρος αυτής ορίζεται ο Υ̟ουργός 

Οικονοµικών και µέλη της οι Υ̟ουργοί Εξωτερικών και Ανά̟τυξης, 

Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και α̟ό τους κατά ̟ερί̟τωση 

Υ̟ουργούς αναλόγως µε το ̟ρος συζήτηση θέµα.  
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Αντικείµενο της ε̟ιτρο̟ής είναι η λήψη α̟οφάσεων ε̟ί µείζονος σηµασίας 

θεµάτων κρατικών ενισχύσεων και η δια̟ραγµάτευση αυτών µε τα αρµόδια 

όργανα της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, καθώς και η  ε̟ίλυση διαφωνιών, κατά 

̟ερί̟τωση, µεταξύ των αρµόδιων φορέων και της µονάδας.  

Η ε̟ιτρο̟ή συνεδριάζει κατό̟ιν ̟ρόσκλησης του ̟ροϊστάµενου της 

Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΟΙΚ ο ο̟οίος συµµετέχει σε όλες τις 

συνεδριάσεις αυτής ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου. Οι α̟οφάσεις της 

ανωτέρω ε̟ιτρο̟ής είναι δεσµευτικές για όλους τους εµ̟λεκόµενους στο 

εκάστοτε υ̟ό συζήτηση θέµα φορείς. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Β.6. : - ∆ιαδικασία Γνωµοδότησης α̟ό την Κεντρική 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 

 

Στην υ̟ο̟αράγραφο Β.6. ̟εριγράφεται και αναλύεται, η διαδικασία 

αξιολόγησης των µέτρων ̟ου δύνανται  να ̟εριέχουν µεταφορά και διάθεση 

κρατικών ̟όρων ο̟οιασδή̟οτε µορφής για ̟αράδειγµα δανείων, εγγυήσεων, 

χορηγήσεων, φορολογικών και άλλων α̟αλλαγών, α̟οκρατικο̟οιήσεων, 

ε̟ενδύσεων, ̟ρος δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς ̟ου ασκούν οικονοµική 

δραστηριότητα, ο̟ότε και συνιστούν ̟ιθανά µέτρα κρατικών ενισχύσεων. Για 

το σύνολο των µέτρων αυτών γνωµοδοτεί η µονάδα κρατικών ενισχύσεων του 

Υ̟ουργείου Οικονοµικών χωρίς τη θετική γνώµη της ο̟οίας κανένα µέτρο 

δεν µ̟ορεί να υλο̟οιηθεί. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Β.7.: Υ̟οστήριξη α̟ό Κ∆ΕΟ∆ 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο Β.7. ̟αρέχεται τεχνική υ̟οστήριξη α̟ό τη Μονάδα 

Κρατικών Ενισχύσεων του Κ∆ΕΟ∆, ως ν̟ιδ του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η 

ο̟οία υ̟οχρεούται να εξετάζει κατά ̟ροτεραιότητα τα θέµατα ̟ου της 

υ̟οβάλλονται α̟ό την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων και τις 

Α̟οκεντρωµένες Μονάδες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας των 

υ̟ο̟αραγράφων Β.2., Β.4. και Β.5. 

Ειδικότερα η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Κ∆ΕΟ∆ ̟αρέχει 

εξειδικευµένες νοµικές συµβουλές στην Κεντρική Μονάδα και στις 

Α̟οκεντρωµένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων ̟ου χορηγούν ή ̟ου 

δύνανται να χορηγήσουν ενισχύσεις, ̟ρος τον σκο̟ό της ̟λήρους 

συµµόρφωσής τους µε τους κοινοτικούς κανόνες ̟ερί κρατικών ενισχύσεων 

και ̟ροκειµένου να διασφαλιστεί ότι λαµβάνονται ε̟αρκώς υ̟όψη, αφενός, 

οι α̟οφάσεις της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής και, αφετέρου, η νοµολογία των 

κοινοτικών δικαστηρίων. 
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Υ̟ο̟αράγραφος Β.8. - Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών 

Ενισχύσεων 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο Β.8. δηµιουργείται Κεντρικό Πληροφοριακό 

Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων, στο ο̟οίο θα συνδεθούν όλα τα υφιστάµενα 

καθώς και τα υ̟ό ̟ροκήρυξη ̟εριφερειακά συστήµατα του δικτύου των 

Α̟οκεντρωµένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων. 

Το εν λόγω Σύστηµα ̟εριλαµβάνει όλες τι κρατικές ενισχύσεις ̟ου έχουν 

δοθεί στην Ελληνική Ε̟ικράτεια κατό̟ιν εγκριτικής α̟όφασης της 

Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, τις ενισχύσεις ̟ου έχουν δοθεί βάσει του Κανονισµού 

1998/2006 (L 379/5 EL της 28.12.2006), καθώς και αυτές του Γενικού 

Α̟αλλακτικού Κανονισµού 800/2008 (L 214/3 EL της 09.08.2008). 

Ο σκο̟ός του Κεντρικού αυτού Πληροφοριακού Συστήµατος είναι ιδιαίτερης 

σηµασίας λόγω του ότι θα καταγράφονται ανά ̟άσα στιγµή όλες οι κρατικές 

ενισχύσεις ̟ου έχει λάβει η Ελλάδα (ad hoc και καθεστώτα), θα 

̟αρακολουθείται το µέγεθος των δα̟ανών ̟ου έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί, η 

̟ορεία των κρατικών ενισχύσεων, ό̟ως για ̟αράδειγµα  η έναρξη ή η λήξη 

ενός καθεστώτος και  η σώρευση.  

 

Υ̟ο̟αράγραφος Β.9. - Εφαρµογή της υ̟οχρέωσης ανάκτησης ̟αράνοµων 

κρατικών ενισχύσεων 

 

Στην υ̟ο̟αράγραφο Β.9.  ̟εριγράφεται η διαδικασία σύµφωνα µε την ο̟οία 

̟ραγµατο̟οιείται η ανάκτηση ̟αράνοµων και ασυµβίβαστων κρατικών 

ενισχύσεων.  

Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, σε συνεργασία µε τις 

Α̟οκεντρωµένες Μονάδες, είναι υ̟εύθυνη για την εφαρµογή των 

α̟οφάσεων ̟ου αφορούν την ανάκτηση ̟αράνοµων κρατικών ενισχύσεων. 

Η ανάκτηση γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία των ̟αραγράφων 2 και 3 του 

άρθρου 14 του ∆ιαδικαστικού Κανονισµού 659/1999 «για τη θέσ̟ιση 

λε̟τοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 108 της Συνθήκης».  

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, στις 

̟ερι̟τώσεις κρατικών ενισχύσεων ̟ου δεν είναι συµβιβάσιµες µε την 

εσωτερική αγορά, θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιδιώκεται η ε̟αναφορά της κατάστασης 

̟ου υ̟ήρχε στην αγορά ̟ριν α̟ό τη χορήγηση της ενίσχυσης. Αυτό είναι 

α̟αραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται ισότιµοι όροι ανταγωνισµού. 

Η ε̟αναφορά των ̟ραγµάτων στην ̟ροτέρα κατάσταση ε̟ιτυγχάνεται 

εφόσον οι ε̟ίµαχες ενισχύσεις ε̟ιστραφούν α̟ό τον α̟οδέκτη, ο ο̟οίος 

χάνει το ̟λεονέκτηµα ̟ου α̟ολάµβανε στην αγορά σε σχέση µε τους 

ανταγωνιστές του. Για  το σκο̟ό αυτό είναι αναγκαίο να ανακτάται αµελλητί 
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η ενίσχυση, ̟εριλαµβανοµένων και των τόκων. Η ανάκτηση διέ̟εται α̟ό το 

εθνικό δίκαιο –δικονοµική αυτοτέλεια, και η εφαρµογή των διαδικασιών 

αυτών δεν θα ̟ρέ̟ει να εµ̟οδίζει την α̟οκατάσταση α̟οτελεσµατικού 

ανταγωνισµού, εµ̟οδίζοντας την άµεση και α̟οτελεσµατική εκτέλεση της 

α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής. Για την ε̟ίτευξη αυτού του α̟οτελέσµατος ̟ρέ̟ει 

να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα ̟ου να διασφαλίζουν την άµεση και 

̟ραγµατική εκτέλεση της  α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής .  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η α̟όφαση της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής για ανάκτηση 

̟αράνοµων κρατικών ενισχύσεων δεν ̟ροσδιορίζει τους α̟οδέκτες της 

ενίσχυσης (̟.χ. στην ̟ερί̟τωση καθεστώτων ενισχύσεων ̟ου οι α̟οδέκτες 

είναι ̟ολλοί), ο ̟ροσδιορισµός γίνεται α̟ό την Κεντρική Μονάδα σε 

συνεργασία µε τις α̟οκεντρωµένες Μονάδες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

̟αρ. 48 της υ̟΄ αριθµ. 2007/C272/05 ανακοίνωση της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής 

για α̟οτελεσµατική εφαρµογή των ανακτήσεων (υ̟ο̟ερ. α’). 

Στο ̟λαίσιο της διαδικασίας ανάκτησης ̟αράνοµων κρατικών ενισχύσεων, οι 

Α̟οκεντρωµένες Μονάδες ̟αρέχουν στην Κεντρική Μονάδα τις α̟αραίτητες 

̟ληροφορίες για τον  ̟ροσδιορισµό των τελικών α̟οδεκτών και υ̟ολογίζουν 

το ̟οσό ̟ρος ανάκτηση (αρχικό ̟οσό και τόκους) καθώς και ̟αίρνουν όλα τα 

α̟αραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της ανάκτησης σε συνεργασία και 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κεντρικής Μονάδας. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Β.10. : - ∆ιαδικασία ανάκτησης ̟αράνοµων κρατικών 

ενισχύσεων 

 

Στην υ̟ο̟αράγραφο Β.10. ̟εριγράφεται η διαδικασία της ανάκτησης 

̟αράνοµων κρατικών ενισχύσεων α̟ό την Κεντρική Μονάδα σε συνεργασία 

µε τις Α̟οκεντρωµένες Μονάδες. 

Η α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής για ανάκτηση ̟αράνοµων κρατικών ενισχύσεων 

είναι δεσµευτική για όλα τα όργανα του κράτους, ̟εριλαµβανοµένων και των 

δικαστηρίων του. Αυτό συνε̟άγεται ότι κάθε όργανο ̟ου συµµετέχει στην 

εφαρµογή της α̟όφασης ανάκτησης ̟ρέ̟ει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία 

µέτρα για να εξασφαλίσει την άµεση και α̟οτελεσµατική εκτέλεση της 

α̟όφασης αυτής.  

Η Κεντρική Μονάδα µόλις ενηµερωθεί για την α̟όφαση της Ευρω̟αϊκής 

Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί ανάκτησης ̟αράνοµων κρατικών ενισχύσεων  ̟ροσδιορίζει 

τις ενέργειες ̟ου θα οδηγήσουν στην ανάκτηση και ζητεί α̟ό τις 

Α̟οκεντρωµένες Μονάδες να τις υιοθετήσουν άµεσα (̟ερ. 2). Οι 

α̟οκεντρωµένες Μονάδες υ̟οχρεούνται να εφαρµόσουν τις ενέργειες αυτές 

µέσα στην οριζόµενη ̟ροθεσµία και να αναφέρουν τα α̟οτελέσµατα στην 

Κεντρική Μονάδα. Η Κεντρική Μονάδα ενηµερώνει την Ευρω̟αϊκή 
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Ε̟ιτρο̟ή για τις ενέργειες της και τα µέτρα ̟ου έχουν ληφθεί για την 

ανάκτηση της ̟αράνοµης κρατικής ενίσχυσης και συνεχίζει την τακτική 

ενηµέρωση για την ̟ορεία της ανάκτησης. 

Οι ωφελούµενοι α̟ό την ̟αράνοµη κρατική ενίσχυση είναι υ̟οχρεωµένοι να 

ε̟ιστρέψουν το ̟οσό µε τους αναλογούντες τόκους, σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες ̟ου ορίζονται στο άρθρο 22 του ν. 4002/2011, υ̟ό την 

̟ροϋ̟όθεση ότι εξασφαλίζεται η άµεση και α̟οτελεσµατική εφαρµογή των 

διατάξεων της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 14 του ∆ιαδικαστικού Κανονισµού 

659/1999 (̟ερ. 3). 

Η Κεντρική Μονάδα (̟ερ. 4) ε̟ισηµαίνει στις α̟οκεντρωµένες µονάδες ότι 

οφείλουν να αναστείλουν την ̟ληρωµή νέας συµβιβάσιµης ενίσχυσης σε 

ο̟οιονδή̟οτε α̟οδέκτη οφείλει να ε̟ιστρέψει ̟αράνοµη και ασυµβίβαστη 

ενίσχυση ̟ου υ̟όκειται σε ̟ροηγούµενη α̟όφαση ανάκτησης µέχρις ότου ο 

εν λόγω α̟οδέκτης έχει ε̟ιστρέψει την ̟αλαιά ̟αράνοµη και ασυµβίβαστη 

ενίσχυση (νοµολογία Deggendorf). 

Εφαρµόζεται η Εθνική ̟τωχευτική νοµοθεσία (̟ερ. 5), σύµφωνα µε την ο̟οία 

οι α̟αιτήσεις ανάκτησης ̟ρέ̟ει να έχουν την ίδια σειρά ̟ροτεραιότητας 

(κατάταξη) µε τις εθνικές α̟αιτήσεις. Ασκούνται ένδικα µέσα κατά των 

α̟οφάσεων ̟ου λαµβάνουν οι διαχειριστές της ̟τώχευσης σε ̟ερί̟τωση ̟ου 

οι τελευταίοι αρνούνται α εγγράψουν τις α̟αιτήσεις ανάκτησης ή τις 

εγγράφουν µε εσφαλµένη σειρά ̟ροτεραιότητας.  

Η εφαρµογή των εθνικών διαδικασιών δεν θα ̟ρέ̟ει να ̟αρεµ̟οδίζει την 

α̟οκατάσταση του α̟οτελεσµατικού ανταγωνισµού ̟αρεµ̟οδίζοντας την 

άµεση και ̟ραγµατική εκτέλεση της α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής (̟ερ. 6). 

Οι εθνικές διαδικασίες οι ο̟οίες ̟αρεµ̟οδίζουν την άµεση ε̟αναφορά των 

̟ραγµάτων στην ̟ροηγούµενη κατάσταση και ̟αρατείνουν το ̟λεονέκτηµα 

αθέµιτου ανταγωνισµού ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟αράνοµη και ασυµβίβαστη 

ενίσχυση δεν ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζονται στην ̟αράγραφο 3 του 

άρθρου 14 του διαδικαστικού κανονισµού 659/1999. 

Ο α̟οδέκτης της ενίσχυσης, ο ο̟οίος έχει αναµφίβολα το δικαίωµα 

̟ροσβολής της α̟όφασης ανάκτησης της Ε̟ιτρο̟ής ενώ̟ιον κοινοτικών 

δικαστηρίων δεν µ̟ορεί ̟λέον να αµφισβητήσει τη νοµιµότητά της ενώ̟ιον 

των εθνικών δικαστηρίων µε το σκε̟τικό, ότι η α̟όφαση ήταν ̟αράνοµη, 

αλλά ̟ρέ̟ει να έχει ̟ροηγουµένως ασκήσει ̟ροσφυγή ακυρώσεως ενώ̟ιον 

του αρµόδιου δικαστηρίου της Ευρω̟αϊκής Ένωσης κατά της α̟όφασης της 

Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, εφ’ όσον και καθ’ ο µέρος αµφισβητείται η 

νοµιµότητα της α̟όφασης αυτής. Α̟όρροια της α̟όφασης αυτής είναι, ότι ο 

α̟οδέκτης της ενίσχυσης, ο ο̟οίος θα µ̟ορούσε να είχε ζητήσει τη λήψη 

̟ροσωρινών µέτρων α̟ό κοινοτικά δικαστήρια και δεν το έ̟ραξε δεν µ̟ορεί 

να ζητήσει την αναστολή των µέτρων ̟ου έχουν ληφθεί α̟ό εθνικές αρχές για 
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την εφαρµογή της α̟όφασης αυτής για λόγους ̟ου συνδέονται µε το κύρος 

της εν λόγω α̟όφασης. 

Ωστόσο, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν είναι αυτονόητο, ότι µία ̟ροσφυγή 

ακύρωσης ̟ου υ̟οβάλλεται α̟ό τον α̟οδέκτη κατά της ̟ροσβαλλόµενης 

α̟όφασης θα ήταν ̟αραδεκτή, ̟ρέ̟ει να χορηγηθεί η δέουσα νοµική 

̟ροστασία στον α̟οδέκτη της ενίσχυσης.   

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο α̟οδέκτης ζητά ε̟ίσης τη λήψη ̟ροσωρινών µέτρων 

όσον αφορά τα εθνικά µέτρα ̟ου εκδόθηκαν για την εφαρµογή της α̟όφασης 

ανάκτησης λόγω της εικαζόµενης έλλειψης νοµιµότητας της α̟όφασης 

ανάκτησης της Ε̟ιτρο̟ής, ο εθνικός δικαστής θα ̟ρέ̟ει να αξιολογήσει κατά 

̟όσο η εξεταζόµενη υ̟όθεση ̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου καθορίστηκαν α̟ό 

το ∆ΕΚ στις υ̟οθέσεις Zuckerfabrik και Atlanta. Σύµφωνα µε την ̟άγια 

νοµολογία, ̟ροσωρινά µέτρα µ̟ορούν να διαταχθούν α̟ό το εθνικό 

δικαστήριο µόνο: 

α) Εφόσον το δικαστήριο αυτό έχει σοβαρές αµφιβολίες ως ̟ρος το κύρος της 

κοινοτικής ̟ράξεως και εφόσον, στην ̟ερί̟τωση ̟ου το ∆ικαστήριο δεν έχει 

ήδη ε̟ιληφθεί ̟ροδικαστικού ερωτήµατος σχετικού µε το κύρος της 

αµφισβητούµενης ̟ράξεως, του υ̟οβάλλει σχετικό ερώτηµα 

β) Εφόσον συντρέχει ̟ερί̟τωση ε̟είγοντος υ̟ό την έννοια ότι τα ̟ροσωρινά 

µέτρα είναι αναγκαία ̟ροκειµένου να µην υ̟οστεί ο αιτών σοβαρή και 

ανε̟ανόρθωτη ζηµιά 

γ) Εφόσον το εν λόγω δικαστήριο λαµβάνει δεόντως υ̟όψη το συµφέρον της 

Κοινότητας και 

δ) Εφόσον, κατά την εκτίµηση όλων αυτών των ̟ροϋ̟οθέσεων, το εθνικό 

δικαστήριο σέβεται τις α̟οφάσεις του ∆ικαστηρίου ή του Πρωτοδικείου των 

Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ε̟ί της νοµιµότητας της κοινοτικής ̟ράξης  ή 

διάταξη εκδοθείσα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων για τη 

λήψη, στο κοινοτικό ε̟ί̟εδο ̟αροµοίων ̟ροσωρινών µέτρων. 

Με την ̟ερί̟τωση 7, στη δυνατότητα ανάκλησης ύστερα α̟ό αίτηση ό̟οιου 

έχει έννοµο συµφέρον, µε ασκηθείσα αίτηση αναστολής στηριζόµενη σε νέα 

στοιχεία ̟ροστίθεται δυνατότητα ανάκλησης στην ̟ερί̟τωση ̟ου εκδοθεί 

α̟όφαση του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε., ύστερα α̟ό αίτηση δικαστικής 

̟ροστασίας κατά α̟όφασης της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, µε την ο̟οία έχει 

διαταχθεί η ανάκτηση της ̟αράνοµης ενίσχυσης. 

Η ̟ροτεινόµενη στην ̟ερί̟τωση 8 τρο̟ο̟οίηση κρίθηκε α̟αραίτητη 

̟ροκειµένου να υλο̟οιηθεί η κοινοτική ε̟ιταγή του άρθρου 14 του 

∆ιαδικαστικού Κανονισµού «βασικοί κανόνες ανάκτησης» 659/1999, το 

ο̟οίο ρητά ορίζει ότι: «η ανάκτηση ̟ραγµατο̟οιείται αµελλητί και σύµφωνα 

µε τις διαδικασίες της εθνικής νοµοθεσίας, εφόσον αυτές εξασφαλίζουν την 

άµεση και ̟ραγµατική εκτέλεση της α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής. ∆ιασφαλίζεται, 
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ότι η ανάκτηση διενεργείται σε κάθε ̟ερί̟τωση εντός της ̟ροθεσµίας ̟ου 

θέτει η α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής, χωρίς δυνατότητα των αρµοδίων αρχών να 

̟αρεκκλίνουν α̟ό αυτή.».  

Ε̟ι̟λέον διευκρινίζεται ότι στην ̟ερί̟τωση ̟ου µε την ίδια α̟όφαση 

ανάκτησης έχουν κριθεί ως µη συµβατές µε την εσωτερική αγορά ενισχύσεις 

̟ου αφορούν διαφορετικές δραστηριότητες του ίδιου νοµικού ̟ροσώ̟ου, οι 

ο̟οίες α̟ό τη φύση τους εµ̟ί̟τουν στην ε̟ο̟τεία και αρµοδιότητα 

διαφορετικών υ̟ηρεσιών (̟.χ. φορολογικές ρυθµίσεις, ασφαλιστικές, 

̟αραγωγικές), αρµόδια υ̟ηρεσία για την ̟ρόσκληση ̟ρος καταβολή και στη 

συνέχεια τη σύνταξη του χρηµατικού καταλόγου είναι η υ̟ηρεσία ̟ου 

ε̟ο̟τεύει την κύρια δραστηριότητα του νοµικού ̟ροσώ̟ου (ανεξαρτήτως του 

ύψους του ανακτητέου ̟οσού). Οι υ̟ηρεσίες στην αρµοδιότητα των ο̟οίων 

εµ̟ί̟τουν οι λοι̟ές δραστηριότητες του νοµικού ̟ροσώ̟ου υ̟οχρεούνται να 

̟ροσδιορίσουν εγκαίρως και να ενηµερώσουν την κατά τα ανωτέρω αρµόδια 

υ̟ηρεσία για τα ανακτητέα ̟οσά ̟ου αφορούν τις ε̟ο̟τευόµενες α̟ό αυτές 

δραστηριότητες. 

Στην υ̟ο̟αράγραφο Β.11. ρυθµίζονται θέµατα ̟ου αφορούν το µεταβατικό 

στάδιο των υφισταµένων υ̟ηρεσιών του Υ̟ουργείου Οικονοµικών µέχρι την 

̟λήρη λειτουργίας της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ΄-  

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Σκο̟ός της ̟αραγράφου Γ είναι η ρύθµιση της ̟ρόσβασης και άσκησης του 

ε̟αγγέλµατος του ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή, σε εναρµόνιση ̟ρος τα 

̟ροβλε̟όµενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3919/2011. 

 

Η αγορά ̟αροχής υ̟ηρεσιών εκτίµησης αξιών διευρύνεται συνεχώς, καθώς 

̟έραν των κλασικών εργασιών εκτίµησης (ενδεικτικά ακινήτων, νησιών, 

νοσηλευτηρίων και κλινικών, τεχνικών έργων ̟άσης φύσεως, ξενοδοχείων, 

τουριστικών ε̟ιχειρήσεων, κέντρων εστίασης - διασκέδασης, ̟λοίων, 

βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξο̟λισµού, ε̟ιχειρήσεων 

των ο̟οίων οι µετοχές δεν έχουν εισαχθεί στο χρηµατιστήριο, ειδικών 

λογαριασµών, ισολογισµών, έργων τέχνης, συλλογών και τιµαλφών, 

α̟οθεµάτων µεταλλείων, αντικειµένων φορολογίας γενικώς, ζηµιών α̟ό 

τροµοκρατικές ενέργειες, ακινήτων Εταιριών Ε̟ενδύσεων Αµοιβαίων 

Κεφαλαίων) το ̟εδίο ̟αροχής υ̟ηρεσιών εκτίµησης ̟εριλαµβάνει ̟λέον και 

εκτιµήσεις της αξίας ορυκτών α̟οθεµάτων µεταλλείων, της αξίας της 

αγροτικής γης, της αξίας γης για ε̟ενδύσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 
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της συνολικής αξίας κτιρίων συµ̟εριλαµβανοµένης της ενεργειακής 

α̟οδοτικότητας κτιρίων, της αξίας έργων ̟αραγωγής ενέργειας καθώς και 

εκτιµήσεις σχετικές µε δραστηριότητες ̟ώλησης έργων υ̟οδοµών 

(αεροδρόµια, λιµάνια, αυτοκινητόδροµοι κτλ). Σε αυτές τις υ̟ηρεσίες ̟ρέ̟ει 

να ̟ροστεθούν και εκτιµήσεις ̟εριουσιακών στοιχείων για τη διερεύνηση 

χρηµατοοικονοµικών εγκληµάτων - ξέ̟λυµα µαύρου χρήµατος. 

Εξάλλου, ̟έραν των νέων αντικειµένων ̟ου αναφέρθηκαν ανωτέρω και ̟ου 

α̟αιτούν εξειδίκευση, καθώς και των νέων αναγκών ̟ου αναφύονται, 

εξελίσσεται συνεχώς και ο τρό̟ος διεξαγωγής εκτιµήσεων µε την ανά̟τυξη 

νέων ̟ροτύ̟ων ανά είδος συναλλαγής και εκτιµώµενης αξίας. 

Με τον καθορισµό συγκεκριµένου κλειστού αριθµού ατόµων ̟ου µ̟ορούν να 

ασκήσουν την υ̟ό εξέταση ε̟αγγελµατική δραστηριότητα και τη θέσ̟ιση 

̟ρόσθετων αντικειµενικών ̟εριορισµών ̟ρόσβασης σε αυτή, το κράτος 

διαδραµατίζει α̟οφασιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της ̟ροσφοράς των 

υ̟ηρεσιών του ορκωτού εκτιµητή. 

Η εξυ̟ηρέτηση σκο̟ών δηµοσίου συµφέροντος, ό̟ως της εξασφάλισης της 

αντικειµενικότητας, της ενότητας, της διαφάνειας και της αρτιότητας της 

εκτίµησης ̟ροστατεύεται µε τη θέσ̟ιση αντικειµενικών κριτηρίων ̟ρόσβασης 

στο ε̟άγγελµα, ̟ιστο̟οίησης και αξιολόγησης των ̟αρόχων των σχετικών 

υ̟ηρεσιών καθώς και των κατάλληλων εγγυήσεων για την ορθή άσκηση του 

ε̟αγγέλµατος και όχι µε ̟εριορισµούς ̟ου οδηγούν στην α̟αγόρευση 

̟ρόσβασης σε αυτό. 

Ε̟ίσης, ε̟ιβάλλεται η ̟ρόσβαση στο ε̟άγγελµα του ̟ιστο̟οιηµένου 

εκτιµητή και ε̟αγγελµατιών άλλων κρατών µελών, καθώς και τρίτων κρατών. 

Οι ̟ροκαθορισµένες τιµές α̟οτελούν κανονιστικά µέσα ̟ου έχουν τις 

βαρύτερες ε̟ι̟τώσεις στον ανταγωνισµό καθώς ̟εριορίζουν δραστικά τα 

οφέλη ̟ου ̟ροσφέρουν στους καταναλωτές οι ανταγωνιστικές αγορές. Για το 

λόγο αυτό θεσ̟ίζεται ο καθορισµός της αµοιβής του ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή 

µε ελεύθερη συµφωνία των µερών, ρύθµιση, άλλωστε, ̟ου ήδη 

̟εριλαµβάνεται στο ν. 4093/2012. 

Συµ̟ερασµατικά, η α̟ελευθέρωση του ε̟αγγέλµατος του εκτιµητή είναι ̟ρος 

όφελος του δηµοσίου συµφέροντος. Το δηµόσιο και κοινωνικό όφελος είναι 

µεγαλύτερο του ̟ιθανού κόστους, καθώς η α̟ελευθέρωση συµβάλλει θετικά 

στην καλύτερη α̟όδοση της µακροοικονοµίας, της µικροοικονοµίας και των 

∆ηµόσιων οικονοµικών, ενώ ̟αράλληλα συµβάλλει στη δια̟ίστωση της 

καθαρής οικονοµικής θέσης των Ελλήνων ̟ολιτών. Παράλληλα, ενισχύεται η 

διαφάνεια και ε̟ιταχύνονται οι διαδικασίες ενώ̟ιον της δικαιοσύνης, ενώ η 

αγορά λειτουργεί υ̟ό συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού, µε την α̟ρόσκο̟τη 

άσκηση του ε̟αγγέλµατος και την ̟αροχή ̟οιοτικών υ̟ηρεσιών. 
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Ειδικότερα: 

Υ̟ο̟αράγραφος Γ.1. - Ορισµοί 

Η υ̟ο̟αράγραφος Γ.1. ορίζει την εκτίµηση ως ε̟αγγελµατική υ̟ηρεσία, 

δηλαδή ως µια διαδικασία, η ο̟οία διέ̟εται α̟ό συγκεκριµένους κανόνες – 

τα εκτιµητικά ̟ρότυ̟α - και ̟αρέχεται έναντι αµοιβής. Στη συνέχεια ορίζεται 

ο ̟ιστο̟οιηµένος εκτιµητής, ο ο̟οίος διαφέρει α̟ό τον α̟λό εκτιµητή ως 

̟ρος το ότι διαθέτει ε̟αγγελµατική ̟ιστο̟οίηση α̟ό την αρµόδια ∆ιοικητική 

Αρχή, και είναι καταχωρηµένος στο σχετικό µητρώο ̟ου τηρεί η εν λόγω 

Αρχή  α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος. 

Ως Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή ορίζεται η Γενική ∆/νση Οικονοµικής 

Πολιτικής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. 

Σηµειώνεται  ότι στον ορισµό του ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή γίνεται αναφορά 

σε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ο̟οιασδή̟οτε µορφής, σύµφωνα µε τις 

̟ροϋ̟οθέσεις του ν. 3919/2011.  

 

Υ̟ο̟αράγραφος Γ.2. - Εγγραφή στο µητρώο 

Η υ̟ο̟αράγραφος Γ.2. ̟ροβλέ̟ει την ελεύθερη ̟λέον ̟ρόσβαση στο 

ε̟άγγελµα του ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή, για την άσκηση του ο̟οίου 

α̟αιτείται µόνο η αναγγελία, συνοδευόµενη α̟ό τα νόµιµα δικαιολογητικά 

στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή και η εγγραφή του ενδιαφερόµενου στο 

Μητρώο Πιστο̟οιηµένων Εκτιµητών. Παράλληλα καταγράφονται µε 

σαφήνεια οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ̟ρέ̟ει να τηρούνται και τα δικαιολογητικά 

̟ου ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλονται α̟ό  φυσικά και νοµικά ̟ρόσω̟α. Η αρµόδια 

∆ιοικητική Αρχή εξετάζει το φάκελο υ̟οχρεωτικά εντός τριών µηνών α̟ό την 

̟λήρη υ̟οβολή όλων των ̟ροβλε̟όµενων δικαιολογητικών και στην 

̟ερί̟τωση ̟ου δεν ̟ληρούνται οι νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις, η Αρµόδια 

∆ιοικητική Αρχή ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο για την 

α̟αγόρευση άσκησης του ε̟αγγέλµατος 

Η α̟οκλειστική ̟ροθεσµία των τριών µηνών λειτουργεί ̟ρος όφελος του 

ενδιαφερόµενου, ώστε να µην καθυστερεί υ̟ερβολικά η έναρξη της 

ε̟αγγελµατικής του δραστηριότητας, δεδοµένου ότι µετά την ̟αρέλευση 

τριµήνου ο ενδιαφερόµενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, χωρίς άλλη 

ειδο̟οίηση ή ενέργεια α̟ό τον ίδιο. Η υ̟οχρέωση της διοίκησης για εξέταση 

του φακέλου εντός ̟ροθεσµίας τριών µηνών ξεκινάει α̟ό την ηµεροµηνία 

̟αραλαβής όλων των ̟ροβλε̟όµενων δικαιολογητικών. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Γ.3. - ∆ιενέργεια εξετάσεων  

Η υ̟ο̟αράγραφος Γ.3.  ̟ροβλέ̟ει τη διενέργεια εξετάσεων υ̟ό την ε̟ο̟τεία 

της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής, ̟ροκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να 

̟ιστο̟οιηθούν ως εκτιµητές στον κλάδο ή στους κλάδους ̟ου τους ενδιαφέρει 
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και να εγγραφούν στο Μητρώο. Με τη διαδικασία αυτή ̟αρέχεται ̟λέον η 

δυνατότητα α̟όκτησης ̟ιστο̟οίησης και σε νέους εκτιµητές ̟ου δεν είναι 

µέλη κά̟οιου αναγνωρισµένου εθνικού ή διεθνούς φορέα. Οι εξετάσεις 

διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο ̟ρος διευκόλυνση των υ̟οψηφίων, τα δε 

ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία, την εξεταστέα ύλη, το ̟αράβολο 

συµµετοχής και κάθε άλλη λε̟τοµέρεια ρυθµίζονται µε α̟όφαση του 

Υ̟ουργού Οικονοµικών. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Γ.4. - Κλάδοι ̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών  

Η υ̟ο̟αράγραφος Γ.4. ορίζει τους κλάδους στους ο̟οίους δύνανται να 

δραστηριο̟οιούνται οι ̟ιστο̟οιηµένοι εκτιµητές. Ο ορισµός των κλάδων θα 

συµβάλλει στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς των εκτιµητικών υ̟ηρεσιών 

και στην ̟αροχή υψηλής ̟οιότητας υ̟ηρεσιών λόγω της δυνατότητας 

εξειδίκευσης. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Γ.5. - Αντικείµενο εργασιών ̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών  

Η υ̟ο̟αράγραφος Γ.5. ορίζει τις κατηγορίες ενσώµατων ή άυλων αγαθών, 

̟ου α̟οτελούν αντικείµενο εκτιµήσεων. Καθώς το φάσµα των αντικειµένων 

των εκτιµήσεων είναι ευρύ και το ̟εδίο ̟αροχής εκτιµητικών υ̟ηρεσιών 

διευρύνεται συνεχώς, ̟ροσδιορίζονται, ενδεικτικά, οι κυριότερες κατηγορίες 

αντικειµένων. 

Στις εν λόγω κατηγορίες δεν ̟εριλαµβάνονται ειδικές διαδικασίες εκτιµήσεων 

συγκεκριµένων αγαθών, ̟ου καθορίζονται µε ειδικότερες διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας. Για ̟αράδειγµα δεν ̟εριλαµβάνονται οι ειδικές 

διατάξεις της ̟αρ. 11 του άρθρου 73 του ν. 3028/2002, για τον τρό̟ο 

εκτίµησης των έργων τέχνης ̟ου έχουν κηρυχθεί µνηµεία, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της ̟ερί̟τωσης β΄ του άρθρου 2 του ̟ροαναφερθέντος νόµου. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Γ.6. - Αµοιβή   

Η υ̟ο̟αράγραφος Γ.6. καθορίζει ότι η αµοιβή για την ̟αροχή εκτιµητικών 

υ̟ηρεσιών γίνεται ελεύθερα µε κοινή συµφωνία των µερών. Με την 

̟ροτεινόµενη ρύθµιση ε̟ιτυγχάνεται η συµµόρφωση ̟ρος τις ε̟ιταγές της 

διάταξης της ̟ερί̟τωσης θ’ της ̟αρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 και η 

διαµόρφωση χαµηλότερων αµοιβών στις ̟αρεχόµενες εκτιµητικές υ̟ηρεσίες 

για τους α̟οδέκτες των εν λόγω υ̟ηρεσιών µέσω της λειτουργίας του 

ελεύθερου ανταγωνισµού. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Γ.7. - Κανόνες εκτιµήσεων    

Η υ̟ο̟αράγραφος Γ.7. ορίζει ότι οι διενεργούµενες εκτιµήσεις καταρτίζονται 

σύµφωνα µε τα ευρω̟αϊκά ή διεθνή αναγνωρισµένα εκτιµητικά ̟ρότυ̟α και 
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τον Κώδικα ∆εοντολογίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο υ̟ο̟αράγραφο Γ.8. του 

̟αρόντος νόµου. Η εν λόγω υ̟οχρέωση α̟οβλέ̟ει στη διασφάλιση της 

εγκυρότητας και αξιο̟ιστίας των εκτιµητικών εκθέσεων. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Γ.8. - Υ̟οχρεώσεις ̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών    

Η υ̟ο̟αράγραφος Γ.8. ̟ροβλέ̟ει τη θέσ̟ιση Κώδικα ∆εοντολογίας των 

̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών, µε την έκδοση σχετικής Υ̟ουργικής Α̟όφασης. 

Παράλληλα, µε την ̟ερί̟τωση 2, ̟ροβλέ̟εται η εύλογη και αυτονόητη 

υ̟οχρέωση των ̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών για συµµόρφωση µε τις διατάξεις 

του νόµου αλλά και του Κώδικα ∆εοντολογίας. 

Ειδική αναφορά γίνεται στην ̟ερί̟τωση 3, αναφορικά µε την υ̟οχρέωση 

των ̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών ̟ερί της ̟ροσκόµισης εκ µέρους τους ετησίως 

στην Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή σχετικής βεβαίωσης, ε̟αγγελµατικής 

ταυτότητας ή άλλου ̟ρόσφατου - ̟ρόσφορου α̟οδεικτικού στοιχείου, α̟ό το 

ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει η διαρκής συµµόρφωσή τους µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις των 

υ̟ο̟ερι̟τώσεων αα) και ββ) της ̟ερι̟τώσεως στ΄ της ̟ερί̟τωσης 2 της 

υ̟ο̟αραγράφου Γ.2. του ̟αρόντος νόµου. Οι ̟ερι̟τώσεις αυτές αφορούν 

την διατήρηση της ιδιότητας του ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή φορέα 

δια̟ιστευµένο α̟ό το Εθνικό Σύστηµα ∆ια̟ίστευσης (ΕΣΥ∆) ή α̟ό 

ε̟αγγελµατική ένωση ή οργανισµό ̟ου ̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 

3 ̟αρ. 2 του ̟.δ. 38/2010, µε το ο̟οίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική 

νοµοθεσία η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 7ης Σε̟τεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των 

ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων ή σε αντίθετη ̟ερί̟τωση α̟οδεικτικό του ότι 

ασκεί νόµιµα το ε̟άγγελµα του εκτιµητή σε ο̟οιοδή̟οτε κράτος µέλος της 

Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος. Η ανωτέρω υ̟οχρέωση αφορά 

ουσιαστικά στον έλεγχο της διατήρησης των τυ̟ικών ̟ροσόντων των 

̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών, α̟ό την εγγραφή τους στο ειδικό Μητρώο. 

Τέλος, µε την ̟ερί̟τωση 4, ̟ροβλέ̟εται ότι αν δια̟ιστωθεί η µη ̟λήρωση 

των ανωτέρω ̟ροϋ̟οθέσεων, ο Υ̟ουργός Οικονοµικών, µετά α̟ό σχετική 

̟ρόταση της Αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής, µ̟ορεί να ̟ροβεί σε οριστική ή 

̟ροσωρινή ανάκληση της ̟ιστο̟οίησης, ανάλογα µε τη βαρύτητα της 

̟αράβασης ή την καθ’ υ̟οτρο̟ή συµ̟εριφορά του ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή, 

αφού θέσει στον ενδιαφερόµενο εύλογη ̟ροθεσµία για την υ̟οβολή των 

α̟οδεικτικών στοιχείων της ̟ερί̟τωσης 3 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου και 

αυτή ̟αρέλθει ά̟ρακτη. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Γ.9. - Πειθαρχικό συµβούλιο 

Στην υ̟ο̟αράγραφο Γ.9. ̟ροβλέ̟ονται η σύσταση και οι αρµοδιότητες του 

Πειθαρχικού Συµβουλίου, ο αριθµός των µελών του, ο ορισµός τους µε 
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α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, η θητεία τους και η γραµµατεία. Το 

Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει αυτε̟αγγέλτως ή κατό̟ιν καταγγελίας 

και ο ρόλος του είναι να διασφαλίσει την ̟οιότητα των ̟αρεχόµενων 

υ̟ηρεσιών και την τήρηση των κανόνων, ̟ου ̟εριλαµβάνονται  στον Κώδικα 

∆εοντολογίας. Στο Πειθαρχικό Συµβούλιο ορίζεται ως Πρόεδρος, µε κοινή 

α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων, ένας Πάρεδρος του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας 

ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ̟ου ορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία των 

Σωµάτων ό̟ου υ̟ηρετούν, ̟ροκειµένου να διασφαλίζονται 

α̟οτελεσµατικότερα τα εχέγγυα δίκαιης και ανεξάρτητης κρίσης του 

οργάνου. 

Ε̟ίσης, µέλη του Συµβουλίου ορίζονται ο ̟ροϊστάµενος και ένας υ̟άλληλος 

της Αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής, λόγω συνάφειας του αντικειµένου, αλλά 

και δύο ̟ιστο̟οιηµένοι εκτιµητές µε ελάχιστη εκτιµητική εµ̟ειρία 10 ετών, ως 

γνώστες του αντικειµένου. Τα ως άνω µέλη και οι ανα̟ληρωτές ορίζονται µε 

α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών. 

Στις ̟ερι̟τώσεις 2 και 3 ̟εριγράφονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες του 

̟ειθαρχικού οργάνου και οι κυρώσεις τις ο̟οίες µ̟ορεί να ε̟ιβάλλει. Το 

Πειθαρχικό Συµβούλιο ε̟ιλαµβάνεται υ̟οθέσεων ̟ληµµελούς ασκήσεως των 

καθηκόντων του ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή, κακής συµ̟εριφοράς, 

̟αραβάσεων του κώδικα δεοντολογίας ή ̟ροδήλως εσφαλµένων εκτιµήσεων 

και έχει τη δυνατότητα ε̟ιβολής ε̟ί̟ληξης, ̟ροστίµου ως και διαγραφής α̟ό 

το µητρώο. Ε̟ίσης αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια, τα ο̟οία λαµβάνει 

υ̟όψη του το ̟ειθαρχικό συµβούλιο ̟ροκειµένου να εκτιµήσει την βαρύτητα 

της ̟αράβασης και να α̟οφανθεί ε̟ί της ̟οινής. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Γ.10. : Εξουσίες Πειθαρχικού Συµβουλίου   

Στην ̟ερί̟τωση 1 ̟ροβλέ̟ονται ειδικές και σαφείς εξουσίες του Πειθαρχικού 

Συµβουλίου κατά τη διεξαγωγή των ερευνών, καθώς και η κατ’ ιδίαν 

διαδικασία διεξαγωγής τους. Ε̟ίσης, ̟ροβλέ̟εται αναλυτικά η διαδικασία 

κλήτευσης µαρτύρων.  

Οι ̟ροβλε̟όµενες διατάξεις των υ̟ο̟αραγράφων Γ8 και Γ9 έχουν στόχο να 

θεσ̟ιστεί µια διαφανής και αξιό̟ιστη διαδικασία ̟ειθαρχικού ελέγχου, 

α̟οτελεσµατική και α̟οτρε̟τική για την τέλεση ή την ε̟ανάληψη 

̟ειθαρχικών ̟αρα̟τωµάτων. 

Α̟ώτερος σκο̟ός είναι η ̟ροστασία του α̟οδέκτη και η διασφάλιση της 

υψηλής ̟οιότητας των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών και του κύρους του 

ε̟αγγέλµατος.  

Με τις ̟ερί̟τωση 2 ορίζεται η διαδικασία της ̟ροσφυγής κατά της α̟όφασης 

του ̟ειθαρχικού συµβουλίου. 
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Με την  ̟ερί̟τωση 3 ορίζεται ο τρό̟ος είσ̟ραξης των ̟ροστίµων. 

Στην ̟ερί̟τωση 4 ορίζεται ο τρό̟ος διερεύνησης των υ̟οθέσεων α̟ό το 

Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

Στις ̟ερι̟τώσεις 5-7 ρυθµίζεται η διαδικασία λήψης µαρτυρικών 

καταθέσεων ενώ̟ιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Γ.11. - Καταργούµενες διατάξεις 

Στην υ̟ο̟αράγραφο Γ.11. ορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις ̟ου 

αναφέρονται στην ̟αράγραφο Γ’ του νόµου αυτού, µεταξύ των ο̟οίων είναι 

ο ιδρυτικός νόµος του Σ.Ο.Ε. (ν. 820/1978, Α’ 174), καθώς και το ̟.δ. 

279/1979 (Α’ 81) και ο ν. 2515/1997 (Α’ 154), ̟ου ρυθµίζουν τον τρό̟ο 

διοίκησης και λειτουργίας του Σ.Ο.Ε. Με την υ̟ο̟αράγραφο Γ.11. αφενός 

δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του 

νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ̟ροκειµένου να  διεκ̟εραιωθούν 

όλες οι εκκρεµείς υ̟οθέσεις εκτιµήσεων, ̟ου έχει αναλάβει το Σ.Ο.Ε. και 

αφετέρου, ορίζεται ότι α̟ό την έναρξη ισχύος του νόµου, το Σ.Ο.Ε. ̟αύει να 

αναλαµβάνει νέες υ̟οθέσεις εκτιµήσεων. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Γ.12. - Τελικές µεταβατικές διατάξεις 

Στην υ̟ο̟αράγραφο Γ.12. ̟εριέχονται τελικές - µεταβατικές διατάξεις, µε τις 

ο̟οίες ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την κατάργηση του 

Σ.Ο.Ε., ό̟ως θέµατα κατάστασης ̟ροσω̟ικού, εκκρεµών δικών, τύχης των 

αρχείων, ζητήµατα κινητής και ακίνητης ̟εριουσίας, τρό̟ου διάθεσης των 

ταµειακών υ̟ολοί̟ων κ.λ̟. Σηµειώνεται συναφώς ότι, κατ’ άρθρο 77 Α.Κ. «Η 

̟εριουσία νοµικού ̟ροσώ̟ου ̟ου διαλύθηκε, αν ο  νόµος  ή  η συστατική 

̟ράξη ή το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, ή το αρµόδιο όργανο δεν 

α̟οφάσισε διαφορετικά, ̟εριέρχεται στο δηµόσιο. Το δηµόσιο έχει την 

υ̟οχρέωση να εκ̟ληρώσει το σκο̟ό του νοµικού ̟ροσώ̟ου µε την ̟εριουσία 

αυτή.». Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, ούτε ο ιδρυτικός νόµος του Σ.Ο.Ε. (ν. 

820/1978) ούτε κά̟οιο άλλο σχετικό µε το Σ.Ο.Ε. νοµοθέτηµα ̟εριέχει 

̟ρόβλεψη για την τύχη της ̟εριουσίας του σε ̟ερί̟τωση διάλυσης ή 

κατάργησης. Ε̟ισηµαίνεται, ε̟ίσης, ότι το Σ.Ο.Ε., έχει λάβει σηµαντικές 

ε̟ιχορηγήσεις α̟ό τον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό. 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆’ : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Υ̟ο̟αράγραφος ∆.1. : Συµ̟λήρωση διατάξεων του άρθρου 34 του 

ν.4141/2013 
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Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις συµ̟ληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 34 

του ν.4141/2013 όσον αφορά την ελεγκτική αρµοδιότητα  του Κέντρου 

Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων 

Ε̟ιχειρήσεων και ∆ια̟εριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και 

διευκρινίζονται λε̟τοµέρειες εφαρµογής αυτού. 

 

 

Υ̟ο̟αράγραφος ∆.2. : Κατάργηση φορολογικών ̟ρονοµίων των εταιρειών 

Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. και λοι̟ές διατάξεις 

 

Στόχος της ̟ερί̟τωσης 1 είναι η κατάργηση φορολογικών ̟ρονοµίων ̟ου 

α̟ολαµβάνουν οι εταιρείες ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. Οι εν λόγω εταιρείες 

̟εριλαµβάνονται στο ̟ρόγραµµα α̟οκρατικο̟οιήσεων. Η εν λόγω ειδική 

φορολογική µεταχείριση κρίθηκε ότι α̟οτελεί κρατική ενίσχυση 

̟ροσφέροντας ε̟ιλεκτικά ̟ρονόµια στις δύο αυτές εταιρείες και α̟αιτείται η 

κατάργησή της.  

Ειδικότερα, ̟ροβλέ̟εται η κατάργηση:  

α) της ̟αραγράφου 2 του αρ. δεύτερου του ν. 2688/1999 (Α’40), µε το ο̟οίο 

οριζόταν ότι η εταιρεία ΟΛΠ Α.Ε. υ̟όκειται µόνο σε φόρο εισοδήµατος και 

ότι α̟αλλασσόταν α̟ό την υ̟οχρέωση καταβολής ο̟οιουδή̟οτε φόρου ή 

τέλους για την άσκηση ή την εκδίκαση αγωγών, ενδίκου µέσου, ή βοηθήµατος 

ή τη διενέργεια ο̟οιασδή̟οτε δικαστικής ή διαδικαστικής ̟ράξης.  

β) Της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ΟΛΠ Α.Ε. 

̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο τρίτο του ν.2688/1999. Μετά την κατάργηση, 

τυχόν υ̟εραξία ̟ου ̟ροκύψει α̟ό αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της 

Ο.Λ.Π. Α.Ε., και κατά το µέτρο ̟ου η εν λόγω υ̟εραξία έχει α̟εικονιστεί σε 

ειδικό α̟οθεµατικό, θα φορολογείται υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις και στο µέτρο ̟ου 

̟ροβλέ̟εται α̟ό τις γενικές διατάξεις. 

γ) Της ̟αραγράφου 2 του άρθρου εβδόµου του ν. 2688/1999 µε το ο̟οίο 

οριζόταν ότι η εταιρεία ΟΛΘ Α.Ε. υ̟όκειται µόνο σε φόρο εισοδήµατος και 

ότι α̟αλλασσόταν α̟ό την υ̟οχρέωση καταβολής ο̟οιουδή̟οτε φόρου ή 

τέλους για την άσκηση ή την εκδίκαση αγωγών, ενδίκου µέσου, ή βοηθήµατος 

ή τη διενέργεια ο̟οιασδή̟οτε δικαστικής ή διαδικαστικής ̟ράξης. 

δ) Της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ΟΛΘ Α.Ε. 

̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο όγδοο του ν.2688/1999 (Α' 40). Μετά την 

κατάργηση, τυχόν υ̟εραξία ̟ου ̟ροκύψει α̟ό συντελεσθείσες αυξήσεις του 

µετοχικού κεφαλαίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., και κατά το µέτρο ̟ου η εν λόγω 

υ̟εραξία έχει α̟εικονιστεί σε ειδικό α̟οθεµατικό, θα φορολογείται υ̟ό τις 

̟ροϋ̟οθέσεις και στο µέτρο ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις γενικές διατάξεις. 
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ε) Της ̟αραγράφου 10 του άρθρου δεύτερου του ν.3755/2009 (Α΄52). 

 

Σκο̟ός της διάταξης της ̟ερί̟τωσης 2 είναι η διασφάλιση ότι µελλοντικές 

α̟αιτήσεις υ̟άγονται στο νέο καθεστώς ̟ου ̟ροκύ̟τει µετά και την 

κατάργηση των διατάξεων της ̟ερί̟τωσης 1 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου. 

 

Σκο̟ός της διάταξης της ̟ερί̟τωσης 3 είναι να διασφαλιστεί ότι υ̟άρχουσες 

ή εκκρεµείς δίκες κατά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος δεν ε̟ηρεάζονται 

α̟ό την κατάργηση των εν λόγω διατάξεων.   

 

̟ερί̟τωση 4: Η εταιρία «Ελληνικό Α.Ε.», ως δηµόσια εταιρία ειδικού 

σκο̟ού, α̟ολαµβάνει, µετά τη µεταβίβαση των µετοχών της στο Ταµείο 

Αξιο̟οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), των 

φορολογικών ̟ρονοµίων και ατελειών του ∆ηµοσίου για λόγους 

εξυ̟ηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος (̟αρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 

3986/2011). Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη, ̟αρατείνεται η ̟ρώτη εταιρική 

χρήση της «Ελληνικό Α.Ε.» έως 31.12.2013, ̟ροκειµένου να µην διακυβευθεί η 

έκβαση του εν εξελίξει διαγωνισµού για την α̟οκρατικο̟οίηση της εταιρίας. 

 

Με την ̟ερί̟τωση 5 εξαιρούνται οι ηµεδα̟ές και αλλοδα̟ές εταιρίες, ̟ου 

έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υ̟οκατάστηµα δυνάµει του άρθρου 25 του 

ν.27/1975 και ασχολούνται µε τη διαχείριση ή εκµετάλλευση ̟λοίων υ̟ό 

ελληνική ή ξένη σηµαία, καθώς και µε τις λοι̟ές εργασίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται 

α̟ό την εγκριτική ̟ράξη εγκατάστασή τους α̟ό την εφαρµογή της ̟αρ. 1 του 

άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α’ 18). 

 

Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 6 εναρµονίζεται το καθεστώς 

α̟οσβέσεων των εταιριών ΟΛΠ ΑΕ και ΟΛΘ ΑΕ µε το γενικό φορολογικό 

καθεστώς, ό̟ως αυτό τρο̟ο̟οιήθηκε µε τον ̟ρόσφατο ν.4110/2013. 

 

Περί̟τωση 8: Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη διευκρινίζεται ότι ο υ̟όχρεος σε 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος είναι κάθε φυσικό ̟ρόσω̟ο κάτοικος 

Ελλάδας ̟ου έχει συµ̟ληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν α̟οτελεί 

̟ροστατευόµενο ̟ρόσω̟ο του άρθρου 7 του ΚΦΕ. 

 

Με την υ̟ο̟ερί̟τωση α της ̟ερί̟τωσης 9 ορίζεται ότι ο φόρος υ̟εραξίας  

̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τη µεταβίβαση ακινήτων, καταβάλλεται µε την υ̟οβολή  

δήλωσης  και ̟ριν α̟ό την κατάρτιση του µεταβιβαστικού συµβολαίου. 

Περί̟τωση 9 υ̟ο̟ερί̟τωση β: Η διάταξη αυτή τακτο̟οιεί νοµοτεχνικά τη 

φορολόγηση των κερδών του άρθρου 33 του ΚΦΕ για το διάστηµα ̟ου 
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µεσολαβεί α̟ό 1.1.2013 έως την δηµοσίευση του ̟αρόντος, ̟ροκειµένου να 

α̟οδοθεί ο φόρος αναδροµικά. 

 

Περί̟τωση 10 υ̟ο̟ερι̟τώσεις α και β: Με τις διατάξεις αυτές ̟ροστίθεται η 

υ̟οχρέωση των συµβολαιογράφων να µνηµονεύουν στις  ̟ράξεις 

µεταβίβασης ακινήτων το κέρδος ̟ου ̟ροκύ̟τει κατ’ εφαρµογή του άρθρου 

33. 

Οι συµβολαιογράφοι εξαιρούνται της υ̟οχρέωσης της ̟αραγράφου 8 του 

άρθρου 81 σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου οι µεταβιβάσεις ακινήτων στις ο̟οίες 

̟ροέκυψε κέρδος σύµφωνα µε το άρθρο 33 έγιναν α̟ό 1.1.2013 έως τη 

δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου, καθόσον δεν  γινόταν µνεία του άρθρου 33 

στην ̟αράγραφο 8 του άρθρου 81 

 

Περί̟τωση 11 υ̟ο̟ερί̟τωση α: Η ̟ροσθήκη έγινε λόγω της ίδιας 

φορολογικής αντιµετώ̟ισης της ανταλλαγής και της συνένωσης  ακινήτων 

α̟ό τη φορολογία µεταβίβασης  ακινήτων. 

Περί̟τωση 11 υ̟ο̟ερί̟τωση β: Η αντικατάσταση γίνεται για λόγους 

νοµοτεχνικής ρύθµισης, καθώς η αναφορά στα «έντυ̟α» ̟αρα̟έµ̟ει στα 

έντυ̟α αντικειµενικού ̟ροσδιορισµού αξίας ακινήτων και όχι στις δηλώσεις 

φόρου υ̟εραξίας. 

  

Με την ̟ροτεινόµενη ̟ερί̟τωση 12 της υ̟ο̟αραγράφου ∆.2. εισάγεται 

όλως εξαιρετική ρύθµιση, µε την ο̟οία καθίσταται ε̟ιτρε̟τή, στο ̟λαίσιο της 

αξιο̟οίησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του αυτοκινητοδρόµου της 

Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής αξόνων α̟ό το ΤΑΙΠΕ∆, σύµφωνα µε 

τις ρυθµίσεις της υ̟’ αριθ. 215/2012 α̟όφασης της ∆ιϋ̟ουργικής Ε̟ιτρο̟ής 

Αναδιαρθρώσεων και Α̟οκρατικο̟οιήσεων, η ανάληψη, α̟ό τον ανάδοχο 

της σύµβασης αξιο̟οίησης, οφειλών της Εγνατία Οδός Α.Ε. α̟ό δανειακές 

συµβάσεις ̟ου είχε συνάψει µε ̟ιστωτικά ιδρύµατα και για την εξασφάλιση 

των ο̟οίων είχαν συσταθεί εµ̟ράγµατα δικαιώµατα ε̟ί του δικαιώµατος 

εκµετάλλευσης της Εγνατίας Οδού. Προς τον σκο̟ό, δε, αυτόν ̟αρέχεται η 

ευχέρεια στο ΤΑΙΠΕ∆ να συνά̟τει κάθε είδους α̟αιτούµενες συµβάσεις. Κατ’ 

αυτό τον τρό̟ο διευκολύνεται, ̟ρος όφελος του δηµοσίου συµφέροντος,  η  

αξιο̟οίηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης της Εγνατίας Οδού α̟ό το 

ΤΑΙΠΕ∆ καθώς και η α̟οφυγή µακροχρόνιων δικαστικών διενέξεων µε τους 

δανειστές της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» οι ο̟οίες θα δυσχέραιναν την 

̟ροσέλκυση ε̟ενδυτικού ενδιαφέροντος.  

Κυρίως, µέσω της ανάληψης των συγκεκριµένων οφειλών α̟ό τον ανάδοχο 

της σύµβασης αξιο̟οίησης, ενισχύεται η ελκυστικότητα του ̟ρος αξιο̟οίηση 

̟εριουσιακού στοιχείου, δεδοµένης της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά και 
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των ̟εριορισµένων δυνατοτήτων τρα̟εζικής χρηµατοδότησης, ενώ 

ταυτόχρονα α̟αλλάσσεται η εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε. α̟ό την υ̟οχρέωση 

εξυ̟ηρέτησης των συγκεκριµένων δανειακών υ̟οχρεώσεων, υ̟οχρέωση για 

την εξυ̟ηρέτηση της ο̟οίας δεν διαθέτει  τους α̟αιτούµενους ̟όρους, και 

αίρεται ο κίνδυνος σχετικής ε̟ιβάρυνσης του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού. 

Περαιτέρω ̟ροβλέ̟εται η α̟όσβεση κάθε είδους (εµ̟ραγµάτων και 

̟ροσω̟ικών) εξασφαλίσεων των οφειλών αυτών,  α̟ό την ανάληψη τους α̟ό 

τον ανάδοχο της σύµβασης αξιο̟οίησης και η α̟αλλαγή της ανάληψης αυτής 

α̟ό κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή άλλο τέλος και εισφορά ή δικαίωµα υ̟έρ 

του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ ή ο̟οιουδή̟οτε τρίτου. 

 

 

Υ̟ο̟αράγραφος ∆3 - Ταµείο Χρηµατο̟ιστωτικής Σταθερότητας 

 

Στην ̟ερί̟τωση 1 διευκρινίζεται ότι το Ταµείο Χρηµατο̟ιστωτικής 

Σταθερότητας (ΤΧΣ) δεν εµ̟ί̟τει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

Στην ̟ερί̟τωση 2, ̟ροβλέ̟εται η ενδυνάµωση της διοίκησης του Ταµείου, µε 

την συµµετοχή δύο (2) ε̟ι̟λέον ̟ροσώ̟ων µη εκτελεστικών, µε διεθνή 

τρα̟εζική εµ̟ειρία. Τα µέλη αυτά ως µη εκτελεστικά δεν εµ̟ί̟τουν στις 

διατάξεις του ν. 3213/2003, ̟λην του Προέδρου αυτού. 

Στην ̟ερί̟τωση 4 διευκρινίζεται ότι το ΤΧΣ εµ̟ί̟τει στο Π∆ 60/2007, ή 

άλλως στον Κανονισµό ̟ροµηθειών αγαθών και υ̟ηρεσιών. 

Στην ̟ερί̟τωση 5 διευκρινίζεται ότι ο νόµος ορίζει µόνον ενδεικτικά τις 

αρµοδιότητες της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής και διευκρινίζονται θέµατα 

εξουσιοδοτήσεων. 

Στις ̟ερι̟τώσεις 6 – 12 δίδονται διευκρινιστικές διατάξεις για θέµατα 

̟ροθεσµιών ειδο̟οίησης των µελών διοίκησης, ανα̟λήρωσης του 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας του, θέµατα α̟αρτίας και 

λειτουργίας των οργάνων διοίκησης του Ταµείου και γενικότερα ε̟ιλύονται 

δυσλειτουργίες ̟ροσκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη εσωτερική 

λειτουργία του ΤΧΣ. 

Με την ̟ερί̟τωση 13 οι υ̟οχρεώσεις α̟οφυγής σύγκρουσης συµφερόντων 

και ̟ίστεως ε̟εκτείνονται και στους εκ̟ροσώ̟ους του Ταµείου στα 

διοικητικά συµβούλια των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων. 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε’ –  

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3919/2011 
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Με το κεφάλαιο Α’ του νόµου 3919/2011, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό την ̟αρ. 

16 του άρθρου 4 του νόµου 4038/2012, καταργήθηκαν όλες οι διατάξεις 

νόµων, κανονιστικών ̟ράξεων και εγκυκλίων ̟ου αντιβαίνουν στα άρθρα 2 

(καταργούµενοι ̟εριορισµοί) και 3 (καταργούµενες διαδικασίες 

αδειοδότησης) αυτού. 

Στην ̟αρ. 2 του άρθρου 3 ̟ροβλέ̟εται αντίστοιχα η θέσ̟ιση εξαιρέσεως µε 

̟ροεδρικό διάταγµα εντός τεσσάρων (4) µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του ν. 

3919/20011, για τη διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της ̟ροηγούµενης 

διοικητικής άδειας αν αυτό ε̟ιβάλλεται α̟ό ε̟ιτακτικούς λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος και µε την ε̟ιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας. Οι ως άνω 

̟ροθεσµίες έχουν α̟οκλειστικό χαρακτήρα, έχουν ̟αρέλθει και, ό̟ως έκρινε 

κατ’ ε̟ανάληψη το Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας, δεν είναι ̟λέον δυνατή η 

έκδοση ̟ροεδρικού διατάγµατος βάσει των διατάξεων αυτών. 

Για την ε̟αναφορά στο εξής είτε ̟εριορισµών είτε ̟ροηγούµενης διοικητικής 

άδειας για ορισµένα ε̟αγγέλµατα, ̟ροβλέφθηκε στο ν. 4046/2012 η 

υ̟οχρέωση της Κυβέρνησης να ̟ροωθήσει για ψήφιση στη Βουλή ενιαίο 

συγκεντρωτικό νόµο  για όλα τα ε̟αγγέλµατα στον ο̟οίο θα συγκεντρωθούν 

τυχόν εξαιρέσεις α̟ό τις διατάξεις του ν. 3919/2011, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι 

η σχετική νοµοθετική ̟ρωτοβουλία θα αναληφθεί σύµφωνα µε τις αρχές της 

αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δηµόσιου συµφέροντος κατό̟ιν 

γνωµοδοτήσεων  της Ε̟ιτρο̟ής Ανταγωνισµού.  

 

Με τις διατάξεις της ̟αραγράφου Ε’ καθίσταται σαφής ο σκο̟ός του νόµου, ο 

ο̟οίος είναι η ε̟αναφορά ̟εριορισµών του τύ̟ου ̟ου ̟αρατίθενται στην 

̟αρ. 2 του άρθρου 2 του νόµου 3919/2011 (Α’ 32), καθώς και ορισµένων 

συστηµάτων αδειοδότησης, ό̟ως αυτά αναφέρονται στην ̟αρ. 1 του άρθρου 

3 του ίδιου νόµου. Οι εν λόγω ̟εριορισµοί και τα συστήµατα αδειοδότησης 

είχαν καταργηθεί είτε ε̟ειδή ̟αρήλθε η ̟ροθεσµία της ̟αρ. 3 του άρθρου 2 

και της ̟αρ. 2 του άρθρου 3 του νόµου 3919/2011, είτε βάσει της γενικής 

καταργητικής ρήτρας της ̟αρ. 16 του άρθρου 4 του νόµου 4038/2012. Οι 

̟εριορισµοί και τα συστήµατα αδειοδότησης ̟ου ̟ροτείνεται να 

ε̟αναφερθούν µέσω αυτού του νοµοσχεδίου ̟αρατίθενται εξαντλητικά στις 

υ̟ο̟αραγράφους Ε.7.-Ε.15. και έχουν τύχει θετικής γνωµοδότησης της 

Ε̟ιτρο̟ής Ανταγωνισµού µε βάση τα κριτήρια ̟ου τίθενται στην ̟αρ. 3 του 

άρθρου 2 και της ̟αρ. 2 του άρθρου 3 του νόµου 3919/2011. 

 

Με τις διατάξεις της υ̟ο̟αραγράφου Ε.1. ̟ροτείνεται η συµ̟λήρωση του 

άρθρου 1 του ν. 3919/2011, το ο̟οίο για να θεσ̟ίσει το ̟εδίο εφαρµογής του 

Κεφαλαίου Α’ του νόµου ̟αρα̟έµ̟ει στην ̟αρ. 1 του άρθρου 5 του 

Συντάγµατος και την οικονοµική ελευθερία ̟ου ρητά αυτό κατοχυρώνει. Ο 
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όρος «οικονοµική ελευθερία» ̟εριλαµβάνει, ό̟ως έχει ερµηνευθεί α̟ό τη 

νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων, τόσο την ε̟αγγελµατική, όσο και την 

ε̟ιχειρηµατική ελευθερία και καλύ̟τει κατ’ αρχήν το σύνολο των 

ε̟αγγελµάτων, σε όλους τους τοµείς. Η τρο̟ο̟οίηση ̟ου ̟ροτείνεται µε το 

̟αρόν άρθρο ε̟ιχειρεί τον καθορισµό του ̟εδίου εφαρµογής µε κύριο στόχο 

την σαφήνεια ̟ροσθέτοντας και τον όρο «δραστηριότητα», ο ο̟οίος 

ε̟ικαλύ̟τεται µε τον όρο «ε̟άγγελµα», αλλά δεν ταυτίζεται. Ένα ε̟άγγελµα 

µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει ̟ερισσότερες α̟ό µία δραστηριότητες. Σε κάθε 

̟ερί̟τωση εννοείται ο̟οιαδή̟οτε µη µισθωτή δραστηριότητα ασκείται 

συστηµατικά µε στόχο το κέρδος α̟ό ο̟οιοδή̟οτε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο.  

Ε̟ίσης, ε̟ιχειρείται ο ̟εριορισµός του ̟εδίου εφαρµογής µέσω ορισµένων 

εξαιρέσεων, ακολουθώντας το ̟ρότυ̟ο της οδηγίας 123/2006/ΕΚ. Είναι 

α̟ολύτως σαφές ότι ο στόχος του νόµου είναι η εξασφάλιση της 

ε̟αγγελµατικής ελευθερίας αναφορικά µε τα ε̟αγγέλµατα και τις 

δραστηριότητες ̟ου λειτουργούν στην Ελλάδα µε µόνιµη εγκατάσταση. Το 

γεγονός ότι ̟ροτείνεται ορισµός του ̟εδίου εφαρµογής µέσω ορισµένων 

εξαιρέσεων κατά το ̟ρότυ̟ο της οδηγίας 123/2006/ΕΚ δεν ε̟ιτρέ̟εται να 

οδηγήσει σε σύγχυση ̟ερί του µέσου ̟ροσαρµογής της εν λόγω οδηγίας στο 

ελληνικό δίκαιο, το ο̟οίο είναι µόνο ο ν. 3844/2010.    

Η εξαίρεση ̟ου ̟ροτείνεται στην ̟ερί̟τωση α) αφορά ο̟οιεσδή̟οτε 

διατάξεις του κοινοτικού δικαίου µ̟ορεί να έρχονται σε σύγκρουση µε τα 

̟ροβλε̟όµενα στο ν. 3919/2011. Συνε̟ώς αν κά̟οιος ̟εριορισµός στην 

̟ρόσβαση και άσκηση ε̟αγγέλµατος ή οικονοµικής δραστηριότητας 

̟ροβλέ̟εται ρητώς α̟ό το κοινοτικό δίκαιο, ό̟ως έχει ερµηνευθεί α̟ό τη 

νοµολογία του ∆ΕΚ, τότε δεν υ̟άγεται στις ρυθµίσεις του ν. 3919/2011. 

Η εξαίρεση ̟ου ̟ροτείνεται στην ̟ερί̟τωση β) κατοχυρώνει τον τρό̟ο 

οργάνωσης, ̟αροχής και χρηµατοδότησης των υ̟ηρεσιών κοινής ωφέλειας, 

̟εριλαµβανόµενων των υ̟ηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος. 

Με την ̟ροτεινόµενη τρο̟ο̟οίηση γίνεται α̟ολύτως σαφές το ̟εδίο 

εφαρµογής του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3919/2011 και ακολούθως δίνεται η 

δυνατότητα για την εγκαθίδρυση µιας νέας διαδικασίας ε̟αναφοράς 

̟εριορισµών, ό̟ως αυτή ̟ροτείνεται στο ε̟όµενο άρθρο.  

 

Με την ρύθµιση της υ̟ο̟αραγράφου Ε.2. ̟ροτείνεται η τρο̟ο̟οίηση του 

̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, ώστε να 

είναι δυνατή η ε̟αναφορά ορισµένων εκ των ̟εριορισµών ̟ου υφίστανται 

στην ισχύουσα νοµοθεσία αναφορικά µε διάφορες ε̟αγγελµατικές και 

ε̟ιχειρηµατικές δραστηριότητες, εφόσον ̟ληρούνται σωρευτικά 

συγκεκριµένες και αυστηρές ̟ρος τούτο ̟ροϋ̟οθέσεις.  
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Με την ̟ροτεινόµενη υ̟ο̟αράγραφο Ε.3. ε̟ιχειρείται να εξασφαλιστεί 

συνέ̟εια µε τα ̟ροτεινόµενα της υ̟ο̟αράγραφο Ε.1.  του ̟αρόντος νόµου. 

Έτσι γίνεται σαφές ότι ό̟ως το ̟εδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α’ του ν. 

3919/2011, έτσι και το άρθρο 3 ειδικότερα, δεν αφορά και δεν ε̟ηρεάζει 

συστήµατα αδειοδότησης τα ο̟οία ε̟ιβάλλονται α̟ό το κοινοτικό δίκαιο. 

 

Με την ̟ροτεινόµενη ρύθµιση της υ̟ο̟αραγράφου Ε.4. καταργείται η 

εξαίρεση α̟ό τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 

και στην ̟αρ. 2 του άρθρου 2 του ̟.δ. 344/2000. Για λόγους ισονοµίας µε τα 

υ̟όλοι̟α ε̟αγγέλµατα και µείωσης των διοικητικών και οικονοµικών βαρών 

των ε̟αγγελµατιών, ̟ροτείνεται να καταργηθεί η άδεια άσκησης 

ε̟αγγέλµατος γεωτεχνικού (ο ορισµός ̟εριλαµβάνει τις ειδικότητες 

γεω̟όνου, δασολόγου, κτηνίατρου, γεωλόγου, ιχθυολόγου) και να 

αντικατασταθεί α̟ό την διαδικασία αναγγελίας και σιω̟ηρής έγκρισης, ό̟ως 

̟ροβλέ̟εται ̟αρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011.      

 

Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη στην υ̟ο̟αράγραφο Ε.5. το Υ̟ουργείο 

Οικονοµικών ορίζεται ως συναρµόδιο Υ̟ουργείο για κάθε θέµα ̟ου εµ̟ί̟τει 

στο ̟εδίο εφαρµογής του νόµου 3919/2011 όσον αφορά στην ̟ρόσβαση σε 

ε̟αγγέλµατα και την άσκησή τους, ̟ροκειµένου να α̟οφευχθεί η έκδοση 

α̟οσ̟ασµατικών ρυθµίσεων α̟ό άλλα Υ̟ουργεία ̟ου δεν είναι συµβατές µε 

το νόµο 3919/2011 ή/και ενδέχεται να δηµιουργούν ανασφάλεια και 

σύγχυση σχετικά µε την α̟ελευθέρωση ε̟ιµέρους ε̟αγγελµάτων. Ως εκ 

τούτου, το Υ̟ουργείο Οικονοµικών θα ̟ροβαίνει σε έλεγχο συµβατότητας και 

θα συνυ̟ογράφει τα ̟ροτεινόµενα νοµοσχέδια, ̟ροεδρικά διατάγµατα και 

κανονιστικές υ̟ουργικές α̟οφάσεις των καθ’ ύλη αρµόδιων υ̟ουργείων µε 

τον νόµο 3919/2011. 

 

Με την ̟ροτεινόµενη ρύθµιση στην υ̟ο̟αράγραφο Ε.6. ̟ροβλέ̟εται η 

υ̟οχρέωση δηµοσίευσης στην ιστοσελίδα κάθε ε̟αγγελµατικής οργάνωσης 

σειράς σηµαντικών ̟ληροφοριών, ̟ροκειµένου όλοι οι ενδιαφερόµενοι να 

µ̟ορούν εύκολα να λάβουν γνώση αυτών και να ενισχυθεί η διαφάνεια της 

λειτουργίας των ε̟αγγελµατικών φορέων. Ε̟ισηµαίνεται ειδικά ότι η 

̟ρόβλεψη του άρθρου αυτού αφορά τις οργανώσεις όλων των ε̟αγγελµάτων, 

τόσο του Κεφαλαίου Α όσο και του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3919/2011 . 

 

υ̟ο̟αράγραφος Ε.7.: Η Ε̟ιτρο̟ή Ανταγωνισµού, µε την υ̟’ αριθµ. 

18/VI/2012 γνωµοδότησή της, ̟ρότεινε την ε̟αναφορά, ̟αρά την 

καταργητική ρήτρα του άρθρου 3 του ν. 3919/2002, ήτοι, κατ’ εξαίρεση, της 

διοικητικής άδειας ̟ρος άσκηση του ε̟αγγέλµατος αρχαιο̟ώλη και εµ̟όρου 
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νεώτερων µνηµείων, υ̟ό το δεδοµένο της συνδροµής του υ̟έρτερου 

δηµόσιου συµφέροντος ̟ροστασίας της ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς, χωρίς να 

διαταράσσεται η αρχή της αναλογικότητας. Παραλλήλως, η ανωτέρω 

γνωµοδότηση ̟ροτρέ̟ει τη ∆ιοίκηση να διερευνήσει τις δυνατότητες άρσης 

των γεωγραφικών ̟εριορισµών, καθώς και ε̟ανεξέτασης των 

̟ροα̟αιτούµενων ̟ρος  αδειοδότηση. Υ̟ό το ανωτέρω ̟ρίσµα ̟ροτείνονται  

οι αντικαταστάσεις των ̟ερι̟τώσεων α’ και β’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 

32 του ν. 3028/2002 µε τις ακόλουθες ε̟ισηµάνσεις: 

α.  Ο ισχύων νόµος 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και 

εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς»  ̟ροβλέ̟ει την έκδοση άδειας µε 

α̟όφαση του Υ̟ουργού Πολιτισµού και Τουρισµού και, µάλιστα, ύστερα α̟ό 

γνώµη του Συµβουλίου, ε̟ειδή ακριβώς «η αγορά των ̟ολιτιστικών αγαθών 

α̟οτελεί χώρο ανταλλαγής αγαθών, ̟ου λόγω του ̟ολιτιστικού τους 

χαρακτήρα, οφείλουν να έχουν ιδιαίτερη αντιµετώ̟ιση» (γνωµοδότηση ΝΣΚ 

91/2009). ∆ε µ̟ορούν δηλαδή να α̟οτελέσουν ελεύθερα αντικείµενα 

συναλλαγής και να αντιµετω̟ίζονται, µόνον, ως εµ̟ορικά αγαθά µε 

αυξηµένη  αξία, ό̟ως συµβαίνει σε ̟ολλές χώρες. 

β. Στην ̟ροµνηµονευθείσα γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Ανταγωνισµού, 

η αγορά αρχαιοτήτων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται «κλειστή, µολονότι 

̟ρόκειται για χώρα µε σηµαντικές αρχαιότητες, µε 13 µόνον αρχαιο̟ωλεία σε 

όλη την ε̟ικράτεια», σε αντιδιαστολή, ό̟ως αναφέρεται, µε τη Μεγάλη 

Βρετανία, ό̟ου διακινείται το 59,7 % του συνόλου της σχετικής ευρω̟αϊκής 

αγοράς. Η αντιδιαστολή µε τη Μεγάλη Βρετανία δεν ευσταθεί, καθώς τα 

̟ολιτιστικά αγαθά ̟ου διακινούνται εκεί, στο µεγαλύτερο ̟οσοστό τους 

έχουν ̟ροέλευση α̟ό άλλες χώρες. Στο σηµείο αυτό ̟ρέ̟ει να τονιστεί, ότι η 

Ελλάδα είναι χώρα ̟λούσια σε ̟ολιτιστικούς θησαυρούς και γι αυτό 

χαρακτηρίζεται ως «χώρα ̟ροέλευσης» αρχαιοτήτων (ό̟ως ε̟ίσης η Ιταλία, 

Ισ̟ανία κ.α.) και ̟ρώτιστη µέριµνα του κράτους είναι η ̟ροστασία των 

εθνικών της θησαυρών. Ε̟ίσης, διευκρινίζεται, ότι ο µικρός αριθµός των 

αρχαιο̟ωλείων στην Ελλάδα δεν οφείλεται, τόσο στις ̟εριοριστικές ρυθµίσεις 

του νόµου, όσο α̟οτελεί, µάλλον, δείγµα της αυτορρύθµισης της αγοράς, 

λόγω της ̟εριορισµένης ζήτησης. Σηµειώνεται, ̟άντως, ότι την τελευταία 

δεκαετία, δηλ. α̟ό την εφαρµογή του ν. 3028/2002, υ̟οβλήθηκαν µόλις έξι 

αιτήσεις  για χορήγηση άδειας αρχαιο̟ώλη και α̟ό αυτές οι δύο αφορούν 

αρχαιο̟ωλεία ̟ου ήδη λειτουργούν.  

γ. Η διατήρηση ως ̟ροα̟αιτούµενων στοιχείων της ε̟αγγελµατικής 

εµ̟ειρίας του αρχαιο̟ώλη και εµ̟όρου νεωτέρων µνηµείων µε σαφή χρονική  

οριοθέτηση ̟ροΰ̟αρξης, καθώς και εκείνου των συναφών σ̟ουδών ̟ρος 

χορήγηση της αντίστοιχης άδειας, διασφαλίζει, ̟έραν της ̟ροστασίας των 

µνηµείων και την ̟ροστασία των καταναλωτών, ̟ου εύλογα δεν διαθέτουν  
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τις ειδικές γνώσεις ή την εµ̟ειρία, ώστε να µ̟ορούν να διακρίνουν µεταξύ  

γνησίων και αντιγράφων ή κίβδηλων αντικειµένων, ̟ράγµα το ο̟οίο 

α̟οτελεί έργο και καθήκον του εµ̟όρου, ο ο̟οίος θα έχει τη γνώση και την 

εµ̟ειρία για να το αντιµετω̟ίσει.  

δ. Εξάλλου, ο ̟εριορισµός της ίδρυσης και λειτουργίας αρχαιο̟ωλείων και 

καταστηµάτων εµ̟ορίας νεότερων κινητών µνηµείων µόνον στις νησιωτικές 

̟εριοχές ό̟ου εδρεύει Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα, στοχεύει στη 

δυνατότητά της για άµεσο και ανά ̟άσα στιγµή έλεγχο των καταστηµάτων µε 

α̟ώτερο σκο̟ό την ̟ροστασία της ̟ολιτιστικής µας κληρονοµιάς, 

υ̟οχρέωση, άλλωστε, ̟ου α̟ορρέει α̟ό τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, αλλά 

και α̟ό τις διατάξεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Unesco του 1970 (άρθρο 10, 

̟αρ. α). 

Για τους λόγους αυτούς θεωρείται α̟αραίτητο να ε̟αναφερθεί ο 

γεωγραφικός  ̟εριορισµός της ίδρυσης αρχαιο̟ωλείων και καταστηµάτων 

εµ̟ορίας νεότερων κινητών µνηµείων σε νήσους, οι ο̟οίες είναι έδρες 

Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας για τη δυνατότητα ελέγχου και 

̟ροστασίας της ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς. Ωστόσο, λαµβάνοντας υ̟όψη την 

γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Ανταγωνισµού  ε̟εκτείνεται η χορήγηση άδειας 

σε όλες τις η̟ειρωτικές ̟εριοχές.   

ε. Όσον αφορά στην ε̟αναφορά ̟εριορισµών σχετικά µε την α̟αγόρευση 

διάθεσης είδους αγαθών, τούτο κρίνεται αναγκαίο ̟ροκειµένου να 

̟ροστατευτούν τα εκτός συναλλαγής µνηµεία ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο νόµο 

̟ερί αρχαιοτήτων και ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και οι ίδιοι οι 

καταναλωτές α̟ό κινδύνους σύγχυσης σε ότι αφορά την ̟ιστότητα των ̟ρος 

̟ώληση αγαθών. 

στ. Ασυµβίβαστο ιδιότητας συλλέκτη µε ε̟άγγελµα αρχαιο̟ώλη (άρθρο 32, 

̟αρ. 2γ και άρθρο 31, ̟αρ. 2 του ν. 3028/2002). Η Ε̟ιτρο̟ή Ανταγωνισµού 

̟ροτείνει την «ε̟ανεξέταση του ̟εριορισµού ̟ερί ασυµβίβαστου στην 

άσκηση του ε̟αγγέλµατος του αρχαιο̟ώλη και του συλλέκτη». Σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (άρθρο 32, ̟αρ. 1) «αρχαιο̟ώλης είναι το 

̟ρόσω̟ο ̟ου κατά σύστηµα α̟οκτά την κατοχή ή κυριότητα µνηµείων… µε 

σκο̟ό την ̟εραιτέρω µεταβίβασή τους, είτε µεσολαβεί στη µεταβίβαση 

αυτών», ενώ  ως συλλέκτης αναγνωρίζεται ο κάτοχος ή κύριος αρχαίων ή 

νεότερων κινητών µνηµείων ̟ου συνθέτουν ένα ενιαίο σύνολο α̟ό 

καλλιτεχνική, ιστορική ή ε̟ιστηµονική ά̟οψη και ̟αρέχει εγγυήσεις για την 

̟ροστασία και ασφάλεια των µνηµείων (άρθρο 31 του ιδίου νόµου). 

Είναι σαφές ότι ̟ρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές ιδιότητες 

συγκρουόµενες µεταξύ τους, δεδοµένου ότι σκο̟ός του αρχαιο̟ώλη είναι να 

διακινεί µνηµεία, ενώ του συλλέκτη να συλλέγει και να διαφυλάσσει. Ο 

συλλέκτης συλλέγει, ̟ροστατεύει και υ̟οχρεούται να κρατά τα αντικείµενα 
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της συλλογής στη χώρα (άρθρο 34, ̟αρ.2). Ο αρχαιο̟ώλης ̟ωλεί αρχαία τα 

ο̟οία ενδέχεται και  να φύγουν α̟ό τη χώρα. 

Οι συλλέκτες υ̟άγονται σε ειδικό καθεστώς υ̟οχρεώσεων, ̟έραν των 

υ̟οχρεώσεων κατόχων ή κυρίων µνηµείων, ̟ου ̟εριγράφονται σαφώς στις 

διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3028/2002 και  αφορούν ̟ρωτίστως τη 

διατήρηση της ενότητας της συλλογής τους, την τήρηση καταλόγου των 

µνηµείων της συλλογή τους, τη δήλωση της α̟όκτησης νέων, τη διευκόλυνση 

της ε̟ίσκεψης και µελέτης της συλλογής κ.α. Στους συλλέκτες ̟αρέχεται η 

δυνατότητα να ̟αρουσιάζουν τα έργα της συλλογής τους σε εκθέσεις στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και η δυνατότητα ε̟ιβολής εισιτηρίου για 

την ε̟ίσκεψη της συλλογής. Έχουν ε̟ί ̟λέον και ένα σηµαντικό δικαίωµα, το 

δικαίωµα  ̟ροτίµησης στην ίδια τιµή, µετά το ∆ηµόσιο και τα µουσεία του 

άρθρου 45, σε ̟ερί̟τωση ̟ώλησης µνηµείων µε δηµο̟ρασία ή δηµόσιο 

̟λειστηριασµό (άρθρο 28, ̟αρ. 6), καθώς και σε ̟ερί̟τωση µεταβίβασης 

αναγνωρισµένων συλλογών (άρθρο 31, ̟αρ. 11). Το δικαίωµα αυτό 

υ̟οδηλώνει τη σηµασία ̟ου α̟οδίδει το κράτος στο ρόλο του συλλέκτη, 

αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον του για την ̟ροστασία της ̟ολιτιστικής 

κληρονοµιάς, και ο̟ωσδή̟οτε το δικαίωµα αυτό δεν µ̟ορεί να ισχύει για 

̟ρόσω̟ο ̟ου έχει και την ιδιότητα του αρχαιο̟ώλη. 

Η σώρευση ε̟οµένως  στο ίδιο ̟ρόσω̟ο των δύο ιδιοτήτων θα δηµιουργήσει 

̟ρακτικά ̟ροβλήµατα στη διενέργεια των ελέγχων της Υ̟ηρεσίας σε 

̟ερί̟τωση ανάµειξης των µνηµείων της συλλογής µε αυτά του 

αρχαιο̟ωλείου, και µάλιστα δεδοµένου ότι για τα µνηµεία στην κατοχή 

συλλεκτών ισχύουν ειδικές ̟εριοριστικές διατάξεις για τη µεταβίβαση τους 

(άρθρο 31, ̟αρ. 10 και 11). 

Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο ο ̟εριορισµός του ασυµβίβαστου της 

ιδιότητας του συλλέκτη µε το ε̟άγγελµα του αρχαιο̟ώλη να ̟αραµείνει ως 

έχει και ό̟ως διατυ̟ώνεται στο άρθρο 32, ̟αρ. 2γ αλλά και στο άρθρο 31, 

̟αρ. 2 του ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και της εν 

γένει Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 

 

Με την ̟ερί̟τωση 2 της υ̟ο̟αραγράφου Ε.8. ̟ροτείνεται η ρύθµιση εκ νέου 

του καθεστώτος έκδοσης διοικητικής άδειας για τη µελέτη, ανάληψη, 

ε̟ίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση 

αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων, µε τρό̟ο ώστε να 

εξαλείφονται τα υφιστάµενα εµ̟όδια στην χορήγηση αυτής. Σύµφωνα µε τη 

γνωµοδότηση αρ. 18/VI/2012 συντρέχουν ε̟ιτακτικοί λόγοι υ̟έρτερου 

δηµοσίου συµφέροντος, και κυρίως της ̟ροστασίας της ̟ολιτιστικής 

κληρονοµιάς, και ̟ληρούται η αρχή της αναλογικότητας για να ε̟αναφερθεί 
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η ̟ροηγούµενη διοικητική άδεια, ενόψει του ότι η αδειοδότηση θα βαρύνει 

̟λέον µόνο την κατηγορία των συντηρητών ̟ου ασκούν ε̟ο̟τεία του έργου. 

 

υ̟ο̟αράγραφος Ε.8.: Με τις αρ. 26/VII/2012 και 30/VII/2013 

γνωµοδοτήσεις, η Ε̟ιτρο̟ή Ανταγωνισµού γνωµάτευσε θετικά, σχετικά µε 

την ε̟αναφορά διοικητικών αδειών, οι ο̟οίες καταργήθηκαν α̟ό το άρθρο 3 

του ν. 3919/11, κατό̟ιν σχετικού αιτήµατος της Γενικής Γραµµατείας 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, (αρµοδιότητα της Ε̟ιτρο̟ής 

Ανταγωνισµού σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 

3959/2011). Η ̟ροτεινόµενη ρύθµιση αφορά τις ακόλουθες άδειες: 

1. Άδεια ∆ιύλισης (άρθρο 4 ̟αρ. 1 και 2 ν. 3054/2002). 

2. Άδεια ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων (άρθρο 5Α ν. 3054/2002 ό̟ως συµ̟ληρώθηκε 

µε το άρθρο 3 ν. 3423/2005). 

3. Άδεια Μεταφοράς µε αγωγό αργού ̟ετρελαίου και ̟ετρελαιοειδών 

̟ροϊόντων (άρθρο 4 ̟αρ. 1 και 2 ν. 3054/02). 

4. Άδειες Εµ̟ορίας (άρθρο 6 ̟αρ. 4 ν. 3054/02): 

    α. Άδεια Εµ̟ορίας Α ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων.  

    β. Άδεια Εµ̟ορίας Β1 αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίµων.  

    γ. Άδεια Εµ̟ορίας Β2 αφορολόγητων αερο̟ορικών καυσίµων.  

    δ. Άδεια Εµ̟ορίας Γ υγραερίων.  

    ε. Άδεια Εµ̟ορίας ∆ ασφάλτου.  

5. Άδειες Λιανικής Εµ̟ορίας (άρθρο 7 ̟αρ. 3 ν. 3054/02): 

    α. Άδεια Λειτουργίας ̟ρατηρίου υγρών καυσίµων. 

    β. Άδεια Λειτουργίας ̟ρατηρίου ̟ώλησης υγραερίων α̟οκλειστικά για 

κίνηση οχηµάτων µέσω αντλιών. 

    γ. Άδεια ̟ωλητή ̟ετρελαίου θέρµανσης. 

    δ. Άδεια ∆ιανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου.  

6. Άδεια Εµφιάλωσης Υγραερίων (άρθρο 9 ν. 3054/02).  

7. Άδεια για Προµήθεια Πετρελαιοειδών Προϊόντων α̟ευθείας α̟ό τα 

∆ιυλιστήρια ή α̟ό Εισαγωγή, για τις κοινο̟ραξίες ή τους συνεταιρισµούς, 

και εφ’ όσον τα ̟ροϊόντα  ̟ροορίζονται α̟οκλειστικά για την τροφοδοσία 

των µελών τους και εφ’ όσον κανένα α̟ό τα µέλη τους δεν ̟ροµηθεύεται, µε 

βάση α̟οκλειστική σύµβαση, ̟ετρελαιοειδή ̟ροϊόντα α̟ό κάτοχο Άδειας 

Εµ̟ορίας ή δεν φέρει το σήµα του κατόχου του (άρθρο 7 ̟αρ. 3 Ν. 3335/05).  

8.   Γοµωτή- ̟υροδότη ν. 2168/93 (Α’ 147), ΚΥΑ 2254/230/1995 (Β’ 73) ό̟ως 

έχει τρο̟ο̟οιηθεί και συµ̟ληρωθεί α̟ό τις ΚΥΑ Φ.6.9/13370/1560/1995 (Β’  

677) και ΚΥΑ Φ6.9/25068/1183/1996 (Β’ 1035), και άρθρα 108 έως 110 του 

νέου Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών ΥΑ 
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∆7/Α/οικ.12050/2223/23-5-2011 (Β’ 1227), ν. 3852/2010 (Α’ 87), ν. 3982/2011 

(Α’ 143).  

Ακολουθούν οι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, ό̟ως αναφέρονται στην 

ανωτέρω γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Ανταγωνισµού: ̟ροστασία εθνικής 

ασφάλειας, διασφάλιση ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας, ασφαλούς 

λειτουργίας της αδειοδοτούµενης δραστηριότητας, α̟οδοτικής λειτουργίας 

της αγοράς ̟ρος εν γένει όφελος των καταναλωτών, ̟ροστασία του 

̟εριβάλλοντος, υλο̟οίηση του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της 

χώρας, κατα̟ολέµηση φαινοµένων λαθρεµ̟ορίας, νοθείας και 

φοροδιαφυγής. Ε̟ίσης ̟ληρούται η αρχή της αναλογικότητας, αφού η 

α̟αίτηση ̟ροηγούµενης διοικητικής άδειας είναι ̟ρόσφορη, αναγκαία και 

σε εύλογη αναλογία ̟ρος τους ε̟ιδιωκόµενους σκο̟ούς. 

 

υ̟ο̟αράγραφος Ε.9.: Σύµφωνα µε τις γνωµοδοτήσεις αριθ. 25/VII/2012 για 

µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων, κέντρα ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων, 

κέντρα δηµιουργικής α̟ασχόλησης ̟αιδιών, κέντρα δηµιουργικής 

α̟ασχόλησης ̟αιδιών µε ανα̟ηρία, µονάδες φροντίδας ̟ροσχολικής αγωγής 

και δια̟αιδαγώγησης, ιδιωτικές ̟αιδικές εξοχές και ιδρύµατα ̟αιδικής 

̟ρόνοιας ̟ου ιδρύονται α̟ό ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού ∆ικαίου  και αριθ. 

27/VII/2012 για Κέντρα Α̟οθερα̟είας - Α̟οκατάστασης και Στέγες 

Υ̟οστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Ανα̟ηρίες της Ε̟ιτρο̟ής 

Ανταγωνισµού κρίνεται αναγκαία η ε̟αναφορά της έκδοσης ̟ροηγούµενης 

διοικητικής άδειας για την ίδρυση, λειτουργία και αναθεώρηση 

συγκεκριµένων ̟ρονοιακών δοµών, ̟ρος το σκο̟ό της ̟ροστασίας της υγείας 

των ιδιαίτερα ευ̟αθών οµάδων - λόγω ηλικίας και ανα̟ηρίας - ̟ου 

φιλοξενούνται σε αυτές, µέσω της διασφάλισης των αναγκαίων και ικανών 

συνθηκών για την ̟αροχή των εν λόγω υ̟ηρεσιών ̟ρόνοιας.  

 

Με την ̟ερί̟τωση 1 της υ̟ο̟αραγράφου Ε.10. ε̟έρχεται συµµόρφωση µε 

την αριθ. 19/VI/2012 γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Ανταγωνισµού (Β’ 3114) 

και µε τον ν. 3919/2011, σχετικά µε την ̟αραγωγή και εµ̟ορία 

̟ολλα̟λασιαστικού υλικού και µε την εµ̟ορία λι̟ασµάτων. 

Ειδικότερα, η ̟ροτεινόµενη ρύθµιση, κρίνεται αναγκαία, ̟ροκειµένου να 

δίνεται η δυνατότητα στις ̟ολύ µικρές, µικρές και µεσαίες ε̟ιχειρήσεις 

εµ̟ορίας λι̟ασµάτων και ̟ολλα̟λασιαστικού υλικού και σε κάθε ε̟ιχείρηση 

̟αραγωγής ̟ολλα̟λασιαστικού υλικού, ό̟ως οι κατηγορίες των 

ε̟ιχειρήσεων ̟ροσδιορίζονται στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ της 

Ε̟ιτρο̟ής (L 124/36/20.5.2003), να α̟ασχολούν υ̟εύθυνο ε̟ιστήµονα 

µερικής α̟ασχόλησης. 
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Με την ̟ερί̟τωση 2 ̟ροσθήκη τρο̟ο̟οιείται η ̟αράγραφος 13 του άρθρου 

35 του ν. 4036/2012 (Α΄ 8), για την εµ̟ορία γεωργικών φαρµάκων. 

Ειδικότερα, η ̟ροτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται αναγκαία, ̟ροκειµένου να 

δίνεται η δυνατότητα στις ε̟ιχειρήσεις εµ̟ορίας γεωργικών φαρµάκων να 

α̟ασχολούν ως υ̟εύθυνο ε̟ιστήµονα και ̟ροσω̟ικό ε̟αρκώς εκ̟αιδευµένο 

στην ηµεδα̟ή ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ για την εµ̟ορία γεωργικών 

φαρµάκων.  

 

Με την ̟ροτεινόµενη υ̟ο̟αράγραφο Ε.11. τρο̟ο̟οιείται το δεύτερο εδάφιο 

της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 3 του ̟.δ. 126/2000 (Α’ 111), για την άσκηση 

του ε̟αγγέλµατος του κρεο̟ώλη και του εκδοροσφαγέα, σε συµµόρφωση 

̟ρος την αριθ. 17/VI/2012 γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Ανταγωνισµού (Β’ 

798).  

Ειδικότερα, η ̟ροτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται αναγκαία, ̟ροκειµένου να 

δίνεται η δυνατότητα άσκησης του ε̟αγγέλµατος του κρεο̟ώλη και του 

εκδοροσφαγέα και σε ̟ρόσω̟α ̟ου διαθέτουν βεβαίωση ή ̟ιστο̟οιητικό 

ε̟αγγελµατικής ικανότητας κρεο̟ώλη α̟ό τυχόν δηµόσιες ή ιδιωτικές 

αναγνωρισµένες σχολές και ιδρύµατα της Χώρας, αντίστοιχες µε τις Σχολές 

Ε̟αγγελµάτων Κρέατος του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και 

Τροφίµων. 

 

Με την ̟ροτεινόµενη υ̟ο̟αράγραφο Ε.12. τρο̟ο̟οιείται το ̟ρώτο εδάφιο 

της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 604/1977 «Περί ιδρύσεως και 

λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτηµάτων ζώων» (Α΄ 

163), σε συµµόρφωση ̟ρος το άρθρο 2 του ν. 3919/2011.  

Ειδικότερα, η ̟ροτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται αναγκαία, ̟ροκειµένου να 

δίνεται η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών 

κλινικών, όχι µόνο σε φυσικά ̟ρόσω̟α κτηνιάτρους, αλλά και σε φυσικά και 

νοµικά ̟ρόσω̟α ο̟οιασδή̟οτε µορφής, τα ο̟οία α̟ασχολούν κτηνίατρο ως 

ε̟ιστηµονικό υ̟εύθυνο.  

 

υ̟ο̟αράγραφος Ε.13.: Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση αρ. 22/VII/2012 της 

Ε̟ιτρο̟ής Ανταγωνισµού κρίνεται αναγκαία η ε̟αναφορά του ̟εριορισµού 

̟ου αφορά (̟ερ. 1): 

α. στον καθορισµό, µε α̟όφαση της Λιµενικής Αρχής, του τρό̟ου και του 

χρόνου φυλακής των λαντζών ασφαλείας στο λιµάνι [̟αρ. 1 του άρθρου 7 του 

Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 17, ̟ου κυρώθηκε µε την αριθµ. 

3131.1/07/97/03-12-1997 α̟όφαση του Υ̟ουργού Εµ̟ορικής Ναυτιλίας «Για 

τις λεµβουχικές εργασίες» (Β΄ 1136), ό̟ως ισχύει], βασίζεται στο γεγονός ότι 

µε τον ̟εριορισµό αυτό ε̟ιδιώκεται η εξυ̟ηρέτηση ε̟ιτακτικού λόγου 
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δηµοσίου συµφέροντος, και συγκεκριµένα η διασφάλιση της δηµόσιας τάξης 

και ασφάλειας και, ειδικότερα, η ασφαλής κυκλοφορία – µετακίνηση εντός 

των λιµένων και η αντιµετώ̟ιση έκτακτων ̟εριστατικών.  

Ο ̟εριορισµός αυτός: 

1) είναι ̟ρόσφορος, διότι µε αυτό τον τρό̟ο µ̟ορεί να εξασφαλιστεί η 

ασφαλής µετακίνηση και κυκλοφορία εντός των λιµένων και η αντιµετώ̟ιση 

έκτακτων ̟εριστατικών (λ.χ. µεταφορά ασθενούς), ε̟’ ωφελεία της εύρυθµης 

λειτουργίας των λιµένων, 

2) είναι αναγκαίος, διότι διαφυλάσσεται η δηµόσια ασφάλεια και η 

εύρυθµη λειτουργία του λιµένα,  

3) είναι αναλογικός ̟ρος τη σ̟ουδαιότητα του ε̟ιδιωκοµένου να 

εξυ̟ηρετηθεί ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται 

λιγότερο ̟αρεµβατικός και εξίσου α̟οτελεσµατικός ̟εριορισµός ̟ου θα 

µ̟ορούσε να διαφυλάξει τον σκο̟ό αυτό, λαµβανοµένων υ̟όψη και 

̟αραµέτρων ό̟ως οι κυκλικές βάρδιες και ο χαρακτήρας των λιµένων στους 

ο̟οίους ε̟ιβάλλεται ο ̟εριορισµός, και 

4) δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις 

ε̟ιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

β. στον καθορισµό των α̟οκλειστικών αφετηριών των λαντζών για την 

διενέργεια των λεµβουχικών εργασιών (άρθρο 12 του Γενικού Κανονισµού 

Λιµένα µε αριθµ. 17, ̟ου κυρώθηκε µε την αριθµ. 3131.1/07/97/03-12-1997 

α̟όφαση του Υ̟ουργού Εµ̟ορικής Ναυτιλίας «Για τις λεµβουχικές 

εργασίες», ό̟ως ισχύει), βασίζεται στο γεγονός ότι µε τον ̟εριορισµό αυτό 

ε̟ιδιώκεται η εξυ̟ηρέτηση ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, και 

συγκεκριµένα η διασφάλιση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και, 

ειδικότερα, η διατήρηση της τάξης σε έναν ευαίσθητο χώρο ό̟ως είναι οι 

λιµένες, ̟ου α̟αιτούν τον καθορισµό συγκεκριµένων χώρων α̟ό ό̟ου 

µ̟ορούν να εκκινούν και να κυκλοφορούν οι λάντζες, για λόγους τόσο µη 

̟αρακώλυσης της κυκλοφορίας στους λιµένες, όσο και ικανής δυνατότητας 

αστυνόµευσης της τήρησης των α̟αραίτητων ̟ροϋ̟οθέσεων α̟ό τις λάντζες. 

Ο ̟εριορισµός αυτός: 

1) είναι ̟ρόσφορος, διότι µε αυτό τον τρό̟ο µ̟ορεί να εξασφαλιστεί η 

ασφαλής κίνηση και κυκλοφορία εντός των λιµένων, και η αστυνόµευση των 

λαντζών, 

2) είναι αναγκαίος, διότι είναι α̟αραίτητο σε κάθε λιµένα να 

διαφυλάσσεται η δηµόσια ασφάλεια α̟ό την κυκλοφορία των λαντζών, και η 

ύ̟αρξη των αναγκαίων ̟ροϋ̟οθέσεων σε κάθε λάντζα, 

3) είναι αναλογικός ̟ρος τη σ̟ουδαιότητα του ε̟ιδιωκοµένου να 

εξυ̟ηρετηθεί ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται 
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λιγότερο ̟αρεµβατικός και εξίσου α̟οτελεσµατικός ̟εριορισµός ̟ου θα 

µ̟ορούσε να διαφυλάξει τον σκο̟ό αυτό, και 

4) δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις 

ε̟ιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

γ. στον καθορισµό υ̟οχρεωτικών δροµολογίων των λαντζών (άρθρο 15 του 

Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 17, ̟ου κυρώθηκε µε την αριθµ. 

3131.1/07/97/03-12-1997 α̟όφαση του Υ̟ουργού Εµ̟ορικής Ναυτιλίας «Για 

τις λεµβουχικές εργασίες», ό̟ως ισχύει), βασίζεται στο γεγονός ότι µε τον 

̟εριορισµό αυτό ε̟ιδιώκεται η εξυ̟ηρέτηση ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου 

συµφέροντος, και συγκεκριµένα η διασφάλιση της δηµόσιας τάξης και 

ασφάλειας και, ειδικότερα, η ανάγκη ̟αροχής βοήθειας σε άµεσο χρόνο για 

̟ερι̟τώσεις έκτακτων ̟εριστατικών και η τήρηση της ευταξίας στους λιµένες. 

Σε συγκεκριµένες ̟ερι̟τώσεις ή ̟εριόδους εµφανίζεται αυξηµένη κίνηση ̟ου 

µε τη συνήθη δραστηριότητα δεν µ̟ορεί να εξυ̟ηρετηθεί. Για αυτές τις 

̟ερι̟τώσεις, η δυνατότητα θέσ̟ισης υ̟οχρεωτικών δροµολογίων α̟ό το 

Υ̟ουργείο είναι ουσιαστικής σηµασίας. 

Ο ̟εριορισµός αυτός:  

1) είναι ̟ρόσφορος, διότι µε αυτό τον τρό̟ο µ̟ορεί να λειτουργήσει 

οµαλά ο λιµένας, 

2) είναι αναγκαίος, διότι είναι α̟αραίτητο σε κάθε λιµένα να 

εξασφαλίζεται η ̟αροχή βοήθειας και των εν λόγω σηµαντικών υ̟ηρεσιών 

ό̟οτε ̟αρίσταται σχετική ανάγκη,  

3) είναι αναλογικός ̟ρος τη σ̟ουδαιότητα του ε̟ιδιωκοµένου να 

εξυ̟ηρετηθεί ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται 

λιγότερο ̟εριοριστικός ̟εριορισµός ̟ου θα µ̟ορούσε να διαφυλάξει τον 

σκο̟ό αυτό, και 

4) δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις 

ε̟ιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

δ. στην εκτέλεση υ̟οχρεωτικών φυλακών ασφαλείας των ρυµουλκών ̟ου 

δραστηριο̟οιούνται στον λιµένα [̟αρ. 5 του άρθρου 2, ̟αρ. 2 (δ) του άρθρου 4 

και άρθρο 8 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 01 ̟ου κυρώθηκε µε την 

αριθµ. 3131.1/01/93/21-4-1993 α̟όφαση του Υ̟ουργού Εµ̟ορικής Ναυτιλίας 

«Περί ρυµουλκικών εργασιών λιµένος και ρυµουλκών λιµένος» (Β΄ 336), ό̟ως 

ισχύει], βασίζεται στο γεγονός ότι µε τον ̟εριορισµό αυτό ε̟ιδιώκεται η 

εξυ̟ηρέτηση ε̟ιτακτικών λόγων δηµοσίου συµφέροντος, και συγκεκριµένα η 

αντιµετώ̟ιση έκτακτων ̟εριστατικών, η ασφάλεια της ναυσι̟λοΐας και των 

ε̟ιβαινόντων ε̟ί ̟λοίων, καθώς και η ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος. Ο 

̟εριορισµός αυτός:  
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1) είναι ̟ρόσφορος, διότι µε βάσει τις κείµενες διατάξεις διασφαλίζεται η 

̟αροχή άµεσης βοήθειας σε ̟ερί̟τωση έκτακτου ̟εριστατικού και κατά τις 

νυκτερινές ώρες στους λιµένες (̟.χ. ̟υρκαγιά, εισροή υδάτων σε ̟λοίο, κ.ά.), 

2) είναι αναγκαίος, διότι είναι α̟αραίτητο σε κάθε λιµένα να 

εξασφαλίζεται η ̟αροχή βοήθειας,  

3) είναι αναλογικός ̟ρος τη σ̟ουδαιότητα του ε̟ιδιωκοµένου να 

εξυ̟ηρετηθεί ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται 

λιγότερο ̟αρεµβατικός και εξίσου α̟οτελεσµατικός ̟εριορισµός ̟ου θα 

µ̟ορούσε να διαφυλάξει το σκο̟ό αυτό, λαµβανοµένων υ̟όψη και 

̟αραµέτρων ό̟ως οι κυκλικές βάρδιες και ο χαρακτήρας των λιµένων στους 

ο̟οίους ε̟ιβάλλεται ο ̟εριορισµός, και 

4) δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις 

ε̟ιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

ε. στην ισχύ της άδειας εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυχής µόνο 

στην ̟εριοχή της Λιµενικής Αρχής ̟ου την εξέδωσε [εδάφιο δεύτερο, ̟αρ. 1 

του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20, ̟ου κυρώθηκε 

µε την αριθµ. 3131.1/03/99/06-4-1999 α̟όφαση του Υ̟ουργού Εµ̟ορικής 

Ναυτιλίας «Ταχύ̟λοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοι̟ά θαλάσσια µέσα 

αναψυχής» (Β΄ 444), ό̟ως ισχύει], βασίζεται στο γεγονός ότι µε τον 

̟εριορισµό αυτό ε̟ιδιώκεται η εξυ̟ηρέτηση ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου 

συµφέροντος, και συγκεκριµένα η δηµόσια τάξη και ασφάλεια ̟ου 

σχετίζονται µε την ̟ροστασία της ζωής και της ακεραιότητας των λουοµένων 

και την ασφαλή µετακίνηση των θαλάσσιων µέσων αναψυχής.  Ο ̟εριορισµός 

αυτός:  

1) είναι ̟ρόσφορος, διότι µόνο η ̟λησιέστερη ̟ρος το σηµείο εκµίσθωσης 

θαλάσσιων µέσων αναψυχής Λιµενική Αρχή µ̟ορεί να ασκεί α̟οτελεσµατικά 

το σχετικό έλεγχο  και αστυνόµευση µε το ανθρώ̟ινο δυναµικό της και τα 

υλικά της µέσα (βάσει και της γνώσης της ̟εριοχής), 

2) είναι αναγκαίος, διότι είναι α̟αραίτητος ο έλεγχος της µίσθωσης 

θαλάσσιων µέσων αναψυχής α̟ό την αρµόδια και σε χωρική εγγύτητα 

Λιµενική Αρχή,  

3) είναι αναλογικός ̟ρος τη σ̟ουδαιότητα του ε̟ιδιωκοµένου να 

εξυ̟ηρετηθεί ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται 

λιγότερο ̟αρεµβατικός και εξίσου α̟οτελεσµατικός ̟εριορισµός ̟ου θα 

µ̟ορούσε να διαφυλάξει τον σκο̟ό αυτό, και   

4) δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις 

ε̟ιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

στ. στον καθορισµό, α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 35 του Γενικού 

Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20, των ειδών των θαλασσίων µέσων αναψυχής 

και του µέγιστου αριθµού τους [εδάφιο τέταρτο, ̟αρ. 1 του άρθρου 22 του 
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Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20, ̟ου κυρώθηκε µε την  αριθµ. 

3131.1/03/99/06-4-1999 α̟όφαση του Υ̟ουργού Εµ̟ορικής Ναυτιλίας 

«Ταχύ̟λοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοι̟ά θαλάσσια µέσα αναψυχής», ό̟ως 

ισχύει], βασίζεται στο γεγονός ότι µε τον ̟εριορισµό αυτό ε̟ιδιώκεται η 

εξυ̟ηρέτηση ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, ήτοι η δηµόσια τάξη 

και ασφάλεια και, ειδικότερα, η ασφάλεια της ναυσι̟λοΐας (δεδοµένου ότι 

α̟ό τις ιδιοµορφίες του φυσικού χώρου στον ο̟οίο θα λάβει χώρα η 

δραστηριότητα µ̟ορεί να εξαρτάται και το είδος των θαλάσσιων µέσων 

αναψυχής ̟ου είναι κατάλληλα αλλά και ο αριθµός αυτών), η ασφάλεια και 

ησυχία των λουοµένων και των χρηστών των θαλάσσιων µέσων αναψυχής, η 

α̟οφυγή ενδεχόµενης δηµιουργία λειτουργικών ̟ροβληµάτων α̟ό την 

̟αράλληλη ή και ταυτόχρονη χρησιµο̟οίηση (κυκλοφορία) ειδών θαλάσσιων 

µέσων αναψυχής στη συγκεκριµένη ή και ευρύτερη θαλάσσια ̟εριοχή και η 

̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες και ιδιοµορφίες 

κάθε ̟εριοχής. 

Ο ̟εριορισµός αυτός:  

1) είναι ̟ρόσφορος, διότι µε αυτό τον τρό̟ο δεν θα δηµιουργείται 

ε̟ικίνδυνος συνωστισµός λόγω ̟ολλών διαφορετικών ειδών και του αριθµού 

των θαλασσίων µέσων σε µία ̟εριοχή λουοµένων, 

2) είναι αναγκαίος, διότι είναι α̟αραίτητος για τους ̟αρα̟άνω λόγους ο 

α̟ό την αρµόδια Λιµενική Αρχή έλεγχος ειδών και µέγιστου αριθµού των 

θαλασσίων µέσων,  

3) είναι αναλογικός ̟ρος τη σ̟ουδαιότητα του ε̟ιδιωκοµένου να 

εξυ̟ηρετηθεί ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται 

λιγότερο ̟αρεµβατικός και εξίσου α̟οτελεσµατικός ̟εριορισµός ̟ου θα 

µ̟ορούσε να διαφυλάξει τον σκο̟ό αυτό, και 

4) δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις 

ε̟ιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

ζ. στον καθορισµό ελάχιστης α̟όστασης µεταξύ των θέσεων (̟όστων) ε̟ί 

του αιγιαλού των εκµισθωτών θαλασσίων µέσων αναψυχής, ίσης µε τριακόσια 

(300) µέτρα [̟αρ. 6 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 

20, ̟ου κυρώθηκε µε την αριθµ. 3131.1/03/99/06-4-1999 α̟όφαση του 

Υ̟ουργού Εµ̟ορικής Ναυτιλίας «Ταχύ̟λοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοι̟ά 

θαλάσσια µέσα αναψυχής», ό̟ως ισχύει], βασίζεται στο γεγονός ότι µε τον 

̟εριορισµό αυτό ε̟ιδιώκεται η εξυ̟ηρέτηση ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου 

συµφέροντος, και συγκεκριµένα η δηµόσια τάξη και ασφάλεια και, 

ειδικότερα, η ̟ροστασία των λουοµένων, η ασφάλεια της ναυσι̟λοΐας, η 

α̟οφυγή ο̟οιασδή̟οτε µορφής ατυχηµάτων και η διασφάλιση ε̟αρκούς 

χώρου ε̟ί της ̟αραλίας για τους λουόµενους. 

Ο ̟εριορισµός αυτός:  
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1) είναι ̟ρόσφορος, διότι µε αυτό τον τρό̟ο δεν θα δηµιουργείται 

ε̟ικίνδυνος συνωστισµός των θαλασσίων µέσων  σε µία ̟εριοχή λουοµένων, 

2) είναι αναγκαίος, διότι είναι α̟αραίτητο να διαφυλάσσεται η δηµόσια 

ασφάλεια, ενώ τα τριακόσια (300) µέτρα α̟όστασης µεταξύ των εκµισθωτών 

θαλασσίων µέσων αναψυχής δεν κρίνονται υ̟ερβολικά,  

3) είναι αναλογικός ̟ρος τη σ̟ουδαιότητα του ε̟ιδιωκοµένου να 

εξυ̟ηρετηθεί ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται 

λιγότερο ̟αρεµβατικός και εξίσου α̟οτελεσµατικός ̟εριορισµός ̟ου θα 

µ̟ορούσε να διαφυλάξει τον σκο̟ό αυτό, και 

4) δεν εισάγει διάκριση ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις 

ε̟ιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους. 

η. στην α̟αγόρευση του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου στην Ελλάδα νοµικού 

̟ροσώ̟ου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Οµοσ̟ονδίας ̟ου αιτείται την 

αναγνώρισή του ως Οργανισµού Πιστο̟οίησης Αυτοδυτών, άσκησης 

δραστηριοτήτων ̟ροµηθευτή, κατασκευαστή, εκµισθωτή ή ̟ωλητή 

καταδυτικού εξο̟λισµού, καθώς και συµµετοχής σε µετοχική δοµή ή στη 

διοίκηση νοµικού ̟ροσώ̟ου ̟ου ασκεί τέτοιες ή συναφείς δραστηριότητες 

[εδάφιο (γγ), υ̟ο̟αραγρ. ε), ̟αρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3409/2005 

«Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 273) και εδάφιο (εε) 

υ̟ο̟αραγρ. στ) ̟αρ. 1 του άρθρου 1 της αριθ. 2123/03/28-3-2006 α̟όφασης 

του Υ̟ουργού Εµ̟ορικής Ναυτιλίας «Καθορισµός δικαιολογητικών ̟ου 

υ̟οβάλλονται για την αναγνώριση Οργανισµού Πιστο̟οίησης Αυτοδυτών 

και λόγοι ̟αράτασης ̟ροθεσµίας έκδοσης α̟όφασης α̟οδοχής» (Β΄ 449)], 

βασίζεται στο γεγονός ότι µε τον ̟εριορισµό αυτό ε̟ιδιώκεται η εξυ̟ηρέτηση 

ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, και συγκεκριµένα η εύρυθµη 

λειτουργία της σχετικής αγοράς των ̟αροχέων καταδυτικών υ̟ηρεσιών 

αναψυχής, οι ο̟οίοι δεν ̟ρέ̟ει να ελέγχονται και να εξουσιοδοτούνται α̟ό 

̟ρόσω̟α ̟ου µ̟ορεί να έχουν σχετικό οικονοµικό συµφέρον (λόγω 

̟ροµήθειας, ̟ώλησης, εκµίσθωσης, κ.λ̟. του καταδυτικού εξο̟λισµού), η 

α̟οτρο̟ή τυχόν ̟ερίστασης νόθευσης του ανταγωνιστικού ̟εριβάλλοντος, 

έµµεσης ή άµεσης αθέµιτης ̟ροώθησης των ̟ροϊόντων των ελεγχόντων, και 

εν γένει αθέµιτης ε̟ιρροής κατά την ̟ιστο̟οίηση των ελεγχοµένων ̟ου θα 

τους ε̟ιτρέψει τη νόµιµη λειτουργία τους.  

Ο ̟εριορισµός αυτός είναι:  

1) ̟ρόσφορος, διότι δεν είναι θεµιτό ο Οργανισµός ̟ου ελέγχει και 

εξουσιοδοτεί τους Παροχείς Καταδυτικών Υ̟ηρεσιών Αναψυχής να ασκεί τις 

αναφερόµενες δραστηριότητες, και ο εν λόγω ̟εριορισµός α̟οτρέ̟ει 

α̟οτελεσµατικά αυτή την ̟ερί̟τωση ̟ου συνε̟άγεται άδικο ανταγωνιστικό 

µειονέκτηµα στους υ̟όλοι̟ους δραστηριο̟οιούµενους στην αγορά 

καταδυτικού εξο̟λισµού, 
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2) αναγκαίος, διότι σε ̟ερί̟τωση µη διατήρησής του, οι Παροχείς 

Καταδυτικών Υ̟ηρεσιών Αναψυχής ̟ου θα συµµετέχουν στους Οργανισµούς 

θα µ̟ορούν να α̟οφεύγουν τον έλεγχο και να ̟ροβαίνουν, έστω και χωρίς 

να α̟οσκο̟ούν σε αυτό, σε ε̟ηρεασµό των ε̟ιλεγόµενων α̟ό τους 

ελεγχόµενους ειδών καταδυτικού εξο̟λισµού, και 

3) αναλογικός ̟ρος τη σ̟ουδαιότητα του ε̟ιδιωκοµένου να εξυ̟ηρετηθεί 

ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται λιγότερο 

̟αρεµβατικός και εξίσου α̟οτελεσµατικός ̟εριορισµός ̟ου θα µ̟ορούσε να 

διαφυλάξει τον σκο̟ό αυτό.  

θ. στην α̟αγόρευση Παροχέα Καταδυτικών Υ̟ηρεσιών Αναψυχής να 

συµµετέχει στη µετοχική δοµή ή στη διοίκηση Οργανισµού, αναγνωρισµένου 

σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3409/2005, ̟ου είναι ο Οργανισµός 

Πιστο̟οίησης Αυτοδυτών [̟ερί̟τ. δ), άρθρου 1 της αριθ. 2123/03/28-3-2006 

α̟όφασης του Υ̟ουργού Εµ̟ορικής Ναυτιλίας «Καθορισµός 

δικαιολογητικών ̟ου υ̟οβάλλονται για την αναγνώριση Οργανισµού 

Πιστο̟οίησης Αυτοδυτών και λόγοι ̟αράτασης ̟ροθεσµίας έκδοσης 

α̟όφασης α̟οδοχής» (Β΄ 449)], βασίζεται στο γεγονός ότι µε τον ̟εριορισµό 

αυτό ε̟ιδιώκεται η εξυ̟ηρέτηση ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, 

̟ου σχετίζεται µε την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών- χρηστών 

̟ροϊόντων καταδυτικού εξο̟λισµού. Συγκεκριµένα, ε̟ιδιώκεται η µη 

σώρευση στο ίδιο ̟ρόσω̟ο των συγκρουόµενων και ασυµβίβαστων ιδιοτήτων 

ελέγχοντος και ελεγχοµένου, στοιχείο ̟ου α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την 

εύρυθµη λειτουργία της σχετικής αγοράς των Παροχέων Καταδυτικών 

Υ̟ηρεσιών Αναψυχής, η ο̟οία σχετίζεται µε την υγεία και την ασφάλεια των 

τελικών καταναλωτών των υ̟ηρεσιών αυτών. Κρίνεται, δηλαδή, ότι δεν είναι 

θεµιτό κά̟οιος Παροχέας ουσιαστικά να είναι ταυτόχρονα και ελεγχόµενος 

(ως Παροχέας Καταδυτικών Υ̟ηρεσιών Αναψυχής) και ελέγχων (ως 

Οργανισµός Πιστο̟οίησης Αυτοδυτών), ώστε ο Οργανισµός ως ελεγκτικός 

µηχανισµός να µην σχετίζεται µε κανέναν ιδιωτικό φορέα, ο ο̟οίος θα 

µ̟ορούσε να κατευθύνει τον ̟ελάτη-καταναλωτή ̟ρος την αγορά ̟ροϊόντων 

καταδυτικού εξο̟λισµού συγκεκριµένων εταιριών ̟ου σχετίζονται µε αυτόν. 

Ο ̟εριορισµός αυτός είναι:  

1) ̟ρόσφορος, διότι είναι κατάλληλος για την α̟οτρο̟ή της 

̟ροαναφερθείσας σύγκρουσης συµφερόντων, 

2) αναγκαίος, διότι σε ̟ερί̟τωση µη διατήρησής του, η α̟οτρο̟ή της εν 

λόγω σύγκρουσης συµφερόντων δεν θα ήταν δυνατή, ενώ ορισµένοι ̟αροχείς 

θα καλούνταν να αυτοαξιολογηθούν και να ̟ιστο̟οιηθούν κατ’ αυτό τον 

τρό̟ο, και 

3) αναλογικός ̟ρος τη σ̟ουδαιότητα του ε̟ιδιωκοµένου να εξυ̟ηρετηθεί 

ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος, διότι δεν υφίσταται λιγότερο 
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̟αρεµβατικός και εξίσου α̟οτελεσµατικός ̟εριορισµός ̟ου θα µ̟ορούσε να 

διαφυλάξει ε̟αρκώς και α̟οτελεσµατικά το σκο̟ό αυτό.  

 

Με την ̟ερί̟τωση 2 ε̟αναφέρεται α̟αίτηση ̟ροηγούµενης διοικητικής 

άδειας, για την άσκηση των ̟αρακάτω ε̟αγγελµάτων:  

α. του ναυαγοσώστη [̟αρ. 1 του άρθρου 5 του Π.∆. 23/2000 «Καθορισµός 

̟ροϋ̟οθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής 

εκ̟αιδεύσεως. Καθορισµός ̟ροϋ̟οθέσεων χορηγήσεως άδειας ναυαγοσώστη 

α̟ό τις Λιµενικές Αρχές ως και καθορισµός των υ̟οχρεώσεων του 

ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισµός 

̟ερι̟τώσεων υ̟οχρεωτικής ̟ροσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωµένες ή µη 

̟αραλίες, για την ̟ροστασία των λουοµένων στο θαλάσσιο χώρο.» (Α΄ 18)], 

βασίζεται στο γεγονός ότι µε την ε̟αναφορά της α̟αίτησης αυτής 

ε̟ιδιώκεται η εξυ̟ηρέτηση ε̟ιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος και 

συγκεκριµένα η δηµόσια τάξη και ασφάλεια, ̟ου σχετίζονται µε την 

̟ροστασία της ζωής και της ακεραιότητας των λουοµένων. Η ε̟αναφορά της 

έκδοσης ̟ροηγούµενης διοικητικής άδειας για το ε̟άγγελµα αυτό είναι 

ε̟ιτακτική, µεταξύ άλλων, διότι δίδεται µε τον τρό̟ο αυτό στα στελέχη της 

Λιµενικής Αρχής η δυνατότητα άµεσης, ε̟ιτό̟ου ε̟ιβεβαίωσης της 

νοµιµότητας του ναυαγοσώστη, µετά α̟ό διενέργεια των σχετικών ελέγχων. 

Η διαδικασία αυτή µ̟ορεί να α̟οτρέψει τη δραστηριο̟οίηση ̟αρανόµως 

α̟ασχολούµενων ναυαγοσωστών και κατ’ ε̟έκταση το να τεθούν σε κίνδυνο 

ανθρώ̟ινες ζωές. Με την ε̟αναφορά της α̟αίτησης αυτής, τηρείται η αρχή 

της αναλογικότητας, καθώς µόνο µε τους κατά τα ανωτέρω ελέγχους της 

διοίκησης είναι εφικτό να ̟ροστατευθεί ο ̟ροαναφερόµενος ε̟ιτακτικός 

λόγος δηµοσίου συµφέροντος. Περαιτέρω, δεν υφίσταται άλλος ̟ρόσφορος 

τρό̟ος λιγότερο ̟αρεµβατικός και εξίσου α̟οτελεσµατικός για τον 

̟ρολη̟τικό έλεγχο των ναυαγοσωστών, χωρίς ̟αράλληλα να θίγεται το 

δικαίωµα της ε̟αγγελµατικής τους ελευθερίας.  

β. του εκµισθωτή θαλασσίων µέσων αναψυχής [εδάφιο ̟ρώτο και 

δεύτερο, ̟αρ. 1 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20, 

̟ου κυρώθηκε µε την αριθµ. 3131.1/03/99/06-4-1999 α̟όφαση του Υ̟ουργού 

Εµ̟ορικής Ναυτιλίας «Ταχύ̟λοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοι̟ά θαλάσσια 

µέσα αναψυχής» (Β΄ 444), ό̟ως ισχύει] βασίζεται στο γεγονός ότι µε την 

ε̟αναφορά της α̟αίτησης αυτής ε̟ιδιώκεται η εξυ̟ηρέτηση ε̟ιτακτικού 

λόγου δηµοσίου συµφέροντος και συγκεκριµένα η δηµόσια τάξη και 

ασφάλεια, ̟ου σχετίζονται µε την ̟ροστασία της ζωής και της ακεραιότητας 

των λουοµένων και την ασφάλεια των ε̟ιβαινόντων σε θαλάσσια µέσα 

αναψυχής, δεδοµένου ότι µόνο µε τον ̟ροηγούµενο έλεγχο της ∆ιοίκησης 

εξασφαλίζεται η συνδροµή των ̟ροβλε̟όµενων στο νόµο ̟ροϋ̟οθέσεων 
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ε̟αγγελµατικής ακεραιότητας και ικανότητας, ̟ου ̟ρέ̟ει να διαθέτουν τα 

εµ̟λεκόµενα µε τις ως άνω δραστηριότητες ̟ρόσω̟α. Ειδικότερα, ο 

̟ροηγούµενος αστυνοµικός έλεγχος ̟ροϋ̟οθέτει τη δυνατότητα ε̟ί τό̟ου 

δια̟ίστωσης, βάσει της άδειας, της συνδροµής των νοµίµων ̟ροϋ̟οθέσεων 

στο ̟ρόσω̟ο του εκµισθωτή θαλάσσιων µέσων αναψυχής. Η α̟αίτηση αυτή 

συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας καθώς α̟οτελεί αναγκαίο και 

̟ρόσφορο µέσο για τη διασφάλιση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, 

εφόσον δεν υφίσταται άλλος τρό̟ος λιγότερο ̟αρεµβατικός και εξίσου 

α̟οτελεσµατικός για τον ̟ρολη̟τικό έλεγχο των ̟ροσώ̟ων ̟ου 

ενδιαφέρονται να ασκήσουν την ως άνω ε̟αγγελµατική δραστηριότητα, 

χωρίς ̟αράλληλα να θίγεται το δικαίωµα της ε̟αγγελµατικής τους 

ελευθερίας, εφόσον οι άδειες εκδίδονται σε εύλογο χρόνο ̟ου δεν υ̟ερβαίνει 

τους τρεις µήνες. 

 

υ̟ο̟αράγραφος Ε.14.: σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση 13/VI/2012 της 

Ε̟ιτρο̟ής Ανταγωνισµού κρίνεται ότι συντρέχουν ε̟ιτακτικοί λόγοι 

δηµοσίου συµφέροντος για την ε̟αναφορά του νοµικού καθεστώτος της 

̟ροηγούµενης διοικητικής άδειας για τις ε̟αγγελµατικές δραστηριότητες ̟ου 

αφορούν την εµ̟ορία και κατασκευή ό̟λων και εκρηκτικών (ν. 2168/1993, Α’ 

147), ειδών ̟υροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων (ν. 456/1976, 

Α’ 277), τη λειτουργία ιδιωτικών ε̟ιχειρήσεων ̟αροχής υ̟ηρεσιών ασφαλείας 

και γραφείων ιδιωτικών ερευνών και την εργασία σε αυτά (ν. 2518/1997, Α’ 

164). Οι λόγοι αυτοί συνίστανται : 

α) στην ανάγκη ̟ροστασίας των ̟ολιτών και του κοινωνικού συνόλου α̟ό 

την ̟αράνοµη κατασκευή, διακίνηση, εµ̟ορία και χρήση ̟υροβόλων ό̟λων, 

εκρηκτικών και συναφών ειδών ενόψει της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των 

αντικειµένων αυτών ̟ου εµφανίζουν ̟ροφανείς κινδύνους για βασικά 

έννοµα αγαθά (ζωή, σωµατική ακεραιότητα) αλλά και τη δηµόσια ασφάλεια 

γενικότερα, 

β) στην υ̟οχρέωση της Χώρας για τον αυστηρό έλεγχο των εν λόγω 

δραστηριοτήτων σύµφωνα µε  τις Οδηγίες 91/477/ΕΟΚ και 2008/51/ΕΚ οι 

ο̟οίες ενσωµατώθηκαν στην εθνική έννοµη τάξη µε το ν. 2168/1993 και το ν. 

3944/2011 (Α’ 67), αντιστοίχως, 

γ)  στη διασφάλιση των ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών των ̟ολιτών 

α̟ό τις δραστηριότητες των ιδιωτικών εταιρειών ̟αροχής υ̟ηρεσιών 

ασφαλείας και των γραφείων ιδιωτικών ερευνών η ο̟οία ε̟ιτυγχάνεται µε τη 

θέσ̟ιση αυστηρού ̟λαισίου λειτουργίας και συστήµατος διαρκούς ελέγχου, 

ώστε να εξασφαλίζεται η συνδροµή των ̟ροβλε̟όµενων στο νόµο 

̟ροϋ̟οθέσεων ε̟αγγελµατικής ακεραιότητας και ικανότητας ̟ου ̟ρέ̟ει να 

διαθέτουν τα εµ̟λεκόµενα µε τις ως άνω δραστηριότητες ̟ρόσω̟α. 
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Ε̟ίσης, η έκδοση διοικητικής άδειας για την άσκηση των ως άνω 

ε̟αγγελµάτων συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας καθώς α̟οτελεί 

αναγκαίο και ̟ρόσφορο µέσο για τη διασφάλιση της δηµόσιας και κρατικής 

ασφάλειας, εφόσον δεν υφίσταται άλλος τρό̟ος λιγότερο ̟αρεµβατικός και 

εξίσου α̟οτελεσµατικός για τον ̟ρολη̟τικό και κατασταλτικό έλεγχο των 

̟ροσώ̟ων ̟ου ενδιαφέρονται να ασκήσουν τις ως άνω ε̟αγγελµατικές 

δραστηριότητες, χωρίς ̟αράλληλα να θίγεται το δικαίωµα της 

ε̟αγγελµατικής τους ελευθερίας. 

Ό̟ως α̟εφάνθη και η Ε̟ιτρο̟ή Ανταγωνισµού µε την υ̟΄αριθµ.13/VI/2012 

α̟ό 8-2-2012 γνωµοδότησή της (Β΄ 333), συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις ουσίας 

για τη θέσ̟ιση εξαίρεσης σύµφωνα µε τα κριτήρια του ν. 3919/2011 και το 

Ευρω̟αϊκό ∆ίκαιο ώστε να ε̟αναφερθεί η α̟αίτηση της ̟ροηγούµενης 

διοικητικής άδειας για την άσκηση των ε̟αγγελµάτων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό 

τις ισχύουσες διατάξεις των ̟αρ. 1 και 3 του άρθρου 5  και  του άρθρου 6 του 

ν. 2168/1993, του ν. 456/1976 και των άρθρων 2, 3 και 11 του ν. 2518/1997. 

 

Με την ̟ροτεινόµενη υ̟ο̟αράγραφο Ε.15. ̟ου τρο̟ο̟οιεί την  ̟αράγραφο 

6 του ν. 710/1977, ό̟ως ισχύει, καταργείται η υ̟οχρέωση έκδοσης α̟ό το 

Υ̟ουργείο Τουρισµού χρηµατικού εντάλµατος ̟ληρωµής ε̟’ ονόµατι του 

Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Ερευνάς της Ε̟ιτρο̟ής Ερευνών του 

εκ̟αιδευτικού ιδρύµατος για την καταβολή της αµοιβής του για την 

υλο̟οίηση του ταχύρρυθµου ̟ρογράµµατος ξεναγών. Με τη νέα διάταξη 

ορίζεται ότι η αµοιβή του εκ̟αιδευτικού ιδρύµατος θα καλύ̟τεται καθ’ 

ολοκληρίαν α̟ό τους συµµετέχοντες στο ταχύρρυθµο ̟ρόγραµµα και θα 

καταβάλλεται α̟ευθείας σε αυτό, χωρίς τη διαµεσολάβηση του Υ̟ουργείου 

Τουρισµού. Ε̟ι̟λέον, καταργείται και η ̟ρόβλεψη ̟αρακολούθησης της 

̟ιστής τήρησης του αναλυτικού ̟ρογράµµατος κατάρτισης α̟ό τριµελή 

ε̟ιτρο̟ή του Υ̟ουργείου Τουρισµού. 

Με την ̟ερί̟τωση 2 της ̟ροτεινόµενης υ̟ο̟αραγράφου ̟ροστίθεται 

̟αράγραφος 7 στο ν. 710/1977, µε την ο̟οία ̟αρέχεται η δυνατότητα 

υλο̟οίησης των ταχύρρυθµων ̟ρογραµµάτων της ̟ερί̟τωσης αυτής α̟ό τα 

Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο της υ̟ο̟αραγράφου Θ.3. του 

άρθρου ̟ρώτου του ν. 4093/2012. 

  

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ’: 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
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Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις ε̟ιτυγχάνεται η ε̟ίσ̟ευση των ̟ειθαρχικών 

διαδικασιών. ∆ιασφαλίζεται η σύντοµη κίνηση και ολοκλήρωση της 

διαδικασίας α̟ονοµής της ̟ειθαρχικής ευθύνης ̟ρος όφελος τόσο της 

υ̟ηρεσίας όσο και του ̟ειθαρχικά υ̟όλογου υ̟αλλήλου. Τέλος, ρυθµίζονται 

θέµατα της κινητικότητας των υ̟αλλήλων των ΝΠΙ∆, σύµφωνα µε τις ̟άγιες 

διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.   

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.1. ̟ροβλέ̟εται η δυνατότητα συµµετοχής 

συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών, ως ανα̟ληρωτών των Προέδρων, στα 

̟ειθαρχικά συµβούλια. Η διάταξη α̟οσκο̟εί στη διασφάλιση της 

λειτουργίας των ̟ειθαρχικών συµβουλίων. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.2. διευρύνεται υ̟οκειµενικά το δικαίωµα της 

ενστάσεως ενώ̟ιον του ̟ειθαρχικού συµβουλίου ή του ∆ευτεροβάθµιου 

Πειθαρχικού Συµβουλίου, το ο̟οίο µ̟ορούν να ασκήσουν εκτός α̟ό τον 

υ̟άλληλο ̟ου τιµωρήθηκε και  υ̟έρ της διοίκησης ή υ̟έρ του υ̟αλλήλου, 

κάθε ̟ειθαρχικώς ̟ροϊστάµενος, οι ̟ρόεδροι των συλλογικών οργάνων του 

άρθρου 119 του ν. 3528/2007, ο Υ̟ουργός, καθώς και ο Γενικός Ε̟ιθεωρητής 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Προβλέ̟εται εφεξής ότι οι α̟οφάσεις των 

̟ρωτοβάθµιων ̟ειθαρχικών συµβουλίων, µε τις ο̟οίες ε̟ιβάλλονται οι 

̟ειθαρχικές ̟οινές της οριστικής ̟αύσης και του υ̟οβιβασµού, δεν υ̟όκειται 

σε ένσταση ενώ̟ιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, αλλά σε 

̟ροσφυγή ενώ̟ιον του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας. Με τη ρύθµιση αυτή 

ε̟ιταχύνεται σηµαντικά η ̟ειθαρχική διαδικασία, ενώ ̟αράλληλα η 

̟ροσφυγή ουσίας στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας ̟αρέχει ισχυρά εχέγγυα 

δικαστικής κρίσης. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.3. η ̟αρα̟άνω διάταξη εφαρµόζεται και στον 

Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων. 

 

Με υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.4. ε̟ιταχύνεται η ̟ειθαρχική διαδικασία δια της 

κατάργησης της δυνατότητας ανακλήσεως των ̟ειθαρχικών α̟οφάσεων. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.5. εκτείνεται η εφαρµογή της ̟αρα̟άνω διάταξης 

και στον Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.6. ̟ροβλέ̟εται σύντµηση της ̟ροθεσµίας εντός 

της ο̟οίας α̟οφαίνονται ε̟ί των ̟ειθαρχικών υ̟οθέσεων τα ̟ρωτοβάθµια 

̟ειθαρχικά συµβούλια. Η ρύθµιση ενισχύει την ε̟ίσ̟ευση της ̟ρώτης φάσης 

της ̟ειθαρχικής διαδικασίας. 
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Με την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.7. ̟ροβλέ̟εται η σύντµηση των αντίστοιχων 

̟ροθεσµιών και στον Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 

Υ̟αλλήλων. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.8. ̟ροβλέ̟εται σύντµηση των ̟ροθεσµιών των 

ενστάσεων κατά των α̟οφάσεων των ̟ειθαρχικών συµβουλίων, µε στόχο την 

ε̟ίσ̟ευση της διαδικασίας. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.9. ̟ροβλέ̟εται η αντίστοιχη σύντµηση των 

̟ροθεσµιών άσκησης των ενστάσεων και στον Κώδικα Κατάστασης 

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.10. ̟ροβλέ̟εται ̟ροθεσµία εντός της ο̟οίας 

̟ρέ̟ει το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο να εκδώσει την α̟όφασή 

του ε̟ί των ενστάσεων ̟ου έχουν ασκηθεί κατά των α̟οφάσεων του 

̟ρωτοβάθµιων ̟ειθαρχικών συµβουλίων. Με την εν λόγω ̟ροθεσµία 

ε̟ισ̟εύδεται η διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.11. και δεδοµένης της ε̟ιτακτικής ανάγκης να 

̟αρακολουθείται υ̟εύθυνα σε κεντρικό ε̟ί̟εδο η ̟ειθαρχική λειτουργία των 

φορέων του δηµόσιου τοµέα, κρίνεται σκό̟ιµο να ανατεθεί η αρµοδιότητα 

αυτή στο Σ.Ε.Ε.∆.∆. το ο̟οίο άλλωστε έχει τη σχετική εµ̟ειρία, δεδοµένου ότι 

̟αρακολουθεί συστηµατικά την ̟ορεία των ̟ειθαρχικών υ̟οθέσεων στις 

̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟ροτείνεται α̟ό τις εκθέσεις του η ̟ειθαρχική δίωξη 

υ̟αλλήλου. Για το σκο̟ό αυτό  θεσµοθετείται η υ̟οχρέωση των αρµοδίων 

̟ειθαρχικών οργάνων, µονοµελών και συλλογικών, να ανακοινώνουν στο 

ΣΕΕ∆∆ τις ̟ειθαρχικές υ̟οθέσεις ̟ου χειρίζονται, α̟αλλασσόµενα α̟ό την 

υ̟οχρέωση γνωστο̟οίησης και λήψης άδειας α̟ό την Αρχή Προστασίας 

Προσω̟ικών ∆εδοµένων ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 

2472/1997 (Α’ 50). 

Με τον τρό̟ο αυτό το Σ.Ε.Ε.∆.∆., λαµβάνοντας υ̟όψη και τις σχετικές 

̟ροβλέψεις της ̟αρ. 4α και 4β του άρθρου 6 του ν. 3074/2002 ̟ερί 

υ̟οχρεωτικής ενηµέρωσής του α̟ό τους αρµόδιους Εισαγγελείς και τους 

Γραµµατείς των ∆ικαστηρίων ή ∆ικαστικών Συµβουλίων για τις ̟οινικές 

υ̟οθέσεις υ̟αλλήλων, θα έχει συνολική εικόνα ε̟ί της εφαρµογής των 

διατάξεων του ̟ειθαρχικού δικαίου και της α̟οτελεσµατικότητας των 

σχετικών διαδικασιών, ώστε να υ̟άρχει έγκυρη και υ̟εύθυνη ενηµέρωση για 

τα ανωτέρω  η ο̟οία να λαµβάνεται υ̟όψη και κατά την κατάρτιση του 
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̟ρογράµµατος ελεγκτικής του δράσης µε σκο̟ό την α̟οτελεσµατικότερη 

αντιµετώ̟ιση φαινοµένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.12. δεν εφαρµόζεται το καθεστώς της 

διαθεσιµότητας σε ̟ερί̟τωση κατάργησης θέσεων για το ̟ροσω̟ικό µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  των  νοµικών ̟ροσώ̟ων 

ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) ̟ου ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα,  για το ο̟οίο 

εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.13. εισάγονται τρο̟ο̟οιήσεις στον Κώδικα 

Πολιτικής ∆ικονοµίας. Η ̟ροσωρινή διαταγή, α̟οτελεί τίτλο εκτελεστό, (βλ. 

904 ̟αρ. 2 ΚΠολ∆), αλλά δεν συνιστά δικαστική α̟όφαση, ούτε καν σε 

̟εριλη̟τική µορφή και ως εκ τούτου δεν εµ̟ί̟τει στον ̟υρήνα του άρθρου 20 

του Συντάγµατος, σε αντίθεση µε την ̟ροσωρινή δικαστική ̟ροστασία, 

δηλαδή τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων. Γίνεται ειδικότερα δεκτό (βλ. ΟλΑΠ 

4/2004) ότι η ̟ροσωρινή διαταγή ̟εριλαµβάνει α̟λή ̟ροσταγή του 

δικαστηρίου, µε τη µορφή διοικητικής ̟ράξης ̟ου δεν ̟εριέχει ο̟οιαδή̟οτε 

αυθεντική διάγνωση, ή, κατά ισοδύναµη διατύ̟ωση, α̟οτελεί εκτελεστή 

̟ράξη της δικαστικής αρχής, ̟ου δεσµεύει και τα όργανα της εκτελέσεως (στο 

ίδιο ̟νεύµα και ΑΠ 133/2004, ΧρΙ∆ 2004, σελ. 515). Παρόλα αυτά στην ̟ράξη 

η ̟ροσωρινή διαταγή έχει υ̟οκαταστήσει λειτουργικά αυτή καθεαυτή την 

̟ροσωρινή δικαστική ̟ροστασία και συµβάλλει στην καθυστερηµένη 

α̟ονοµή της δικαιοσύνης, καθώς ο µεν διάδικος, ̟ου ζήτησε και ̟έτυχε την 

έκδοσή της, ̟ροσ̟αθεί να τη διατηρήσει σε ισχύ α̟έχοντας α̟ό τη συζήτηση 

της αιτήσεώς του για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων, τα δε δικαστήρια, 

υ̟οκαθιστούν µέσω αυτής την έγκαιρη έκδοση οριστικής α̟οφάσεως ε̟ί της 

αιτήσεως των ασφαλιστικών µέτρων. Παραβιάζεται για το λόγο αυτό και η 

α̟αγόρευση ικανο̟οίησης δικαιώµατος (βλ. άρθρο 692 ̟αρ. 4 ΚΠολ∆), και 

έτσι η οριστική δικαστική ̟ροστασία ̟αραµένει κενή ̟εριεχοµένου. Εξάλλου, 

ενώ υ̟άρχουν ̟ερι̟τώσεις (κυρίως στις ̟εριουσιακού δικαίου διαφορές), στις 

ο̟οίες µε την ̟ροσωρινή διαταγή διασφαλίζεται ̟ράγµατι το δικαίωµα (λ.χ. 

α̟αγόρευση διαθέσεως, αναστολή εκτελέσεως, α̟αγόρευση α̟ό̟λου), στην 

̟ράξη η ̟ροσωρινή διαταγή συχνά οδηγεί στην διατήρηση εννόµων σχέσεων 

του ουσιαστικού δικαίου οι ο̟οίες έχουν νόµιµα λυθεί, µε α̟οτέλεσµα να 

διαταράσσεται η δικαιϊκή ασφάλεια. Η ̟ροσωρινή διαταγή δεν εµ̟ί̟τει στον 

̟υρήνα του άρθρου 20 του Συντάγµατος (δικαστική ̟ροστασία και ακρόαση) 

και ως εκ τούτου τόσο οι ̟ροϋ̟οθέσεις για τη χορήγησή της, όσο και η 

λειτουργία τους εµ̟ί̟τει στην εξουσία του νοµοθέτη. Λόγω των 

διακυµάνσεων ̟ου έχουν σηµειωθεί στη θεωρία και στη νοµολογία για τη 

λειτουργία και τα ε̟ιτρε̟τά όρια της ̟ροσωρινής διαταγής, µε τη νέα 
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ρύθµιση υ̟ογραµµίζεται ο α̟λά εξασφαλιστικός της χαρακτήρας, αλλά και η 

αδυναµία δηµιουργίας τετελεσµένων ̟εριουσιακών καταστάσεων µε την 

έκδοσή της. Εξάλλου και η ̟ρόσφατη νοµολογία θεωρεί ότι η ενεργο̟οίηση 

διαρκών έννοµων σχέσεων (ιδίως συµβάσεων εργασίας) ̟ροσκρούει στο 

άρθρο 692 ̟αρ. 4 ΚΠολ∆, ακόµη και όταν διατάσσεται µε α̟όφαση 

ασφαλιστικών µέτρων (βλ. ενδεικτικά ΜΠρωτΑθηνών 12078/2012, 

ΜΠρωτΡεθ 399/2011, ΜΠρωτΑθηνών 4929/2011). Εξαιρετικά κατε̟είγουσες 

̟ερι̟τώσεις, εξάλλου, καλύ̟τονται ε̟αρκώς α̟ό την ̟ροσωρινή ε̟ιδίκαση 

α̟αιτήσεως του άρθρου 729 ΚΠολ∆. 

 

Ανάλογη τρο̟ο̟οίηση εισάγεται και στο άρθρο 692 ̟αρ. 4 ΚΠολ∆ 

(υ̟ο̟αράγραφος ΣΤ.14.). Η α̟αγόρευση ικανο̟οίησης δικαιώµατος στη 

διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων ̟ροβλέ̟εται ήδη α̟ό την έναρξη 

ισχύος του ΚΠολ∆ και ε̟οµένως διατηρείται κατά βάση η ̟αλιά ρύθµιση. 

Προστίθεται, όµως, η διευκρίνιση ότι µ̟ορούν µόνο κατ’ εξαίρεση να 

διατηρηθούν σε ισχύ, µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων (όχι, όµως 

και µε την ̟ροσωρινή διαταγή), διαρκείς έννοµες σχέσεις, όταν συντρέχουν 

ιδιαίτεροι λόγοι, τους ο̟οίους οφείλει να ε̟ικαλείται ο αιτών και να 

αιτιολογεί ε̟αρκώς (κατά ̟ιθανολόγηση βέβαια κάνει δεκτό το δικαστήριο), 

χωρίς να αρκούν οι γενικές ̟ροϋ̟οθέσεις του κατε̟είγοντος. Τέτοιοι λόγοι 

συντρέχουν λ.χ. όταν καταγγέλθηκε η σύµβαση εργασίας µισθωτού µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να τηρηθεί ο έγγραφος τύ̟ος, ή να 

καταβληθεί η ̟ροσήκουσα α̟οζηµίωση, ή όταν κατά την καταγγελία 

̟αραβιάσθηκε άλλος ουσιώδης διαδικαστικός τύ̟ος όχι, όµως όταν ο 

εργαζόµενος ε̟ικαλείται κατάχρηση δικαιώµατος, ή άλλο ουσιαστικό λόγο, 

̟ου δύσκολα µ̟ορεί να ̟ιθανολογηθεί στη διαδικασία των ασφαλιστικών 

µέτρων. Συγχρόνως, για να µην υ̟οκατασταθεί η κύρια δίκη α̟ό το 

ασφαλιστικό µέτρο, ̟ροβλέ̟εται ρητά ότι η συζήτηση της αιτήσεως είναι 

α̟αράδεκτη, εάν δεν έχει ̟ροηγηθεί η άσκηση (και βέβαια ο ̟ροσδιορισµός 

δικασίµου της κύριας αγωγής ̟ριν την εκδίκασή της), ή εάν η ηµεροµηνία 

συζητήσεως της αγωγής α̟έχει ̟ερισσότερο α̟ό 6 µήνες α̟ό την ηµέρα 

συζητήσεως της αιτήσεως των ασφαλιστικών µέτρων. Με την τρο̟ο̟οίηση 

αυτή εξασφαλίζεται η ιεράρχηση ανάµεσα σε οριστική δικαστική ̟ροστασία 

και ασφαλιστικά µέτρα και α̟οκτούν ουσιαστικό ̟εριεχόµενο οι σχετικές 

ρυθµίσεις των άρθρων 695 και 698 ΚΠολ∆. Για λόγους ίσης µεταχείρισης των 

διαδίκων ̟ροβλέ̟εται ρητά στη µεταβατικού δικαίου ρύθµιση ότι αυτή 

καταλαµβάνει και υ̟οθέσεις, στις ο̟οίες δεν έχει ακόµη συζητηθεί η κύρια 

αγωγή. 

 

 



63 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 

2011/7 ΤΗΣ 16ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

Με τις διατάξεις της ̟αραγράφου Ζ: 

- Ε̟ιδιώκεται να αναστραφεί η τάση καθυστέρησης στις ̟ληρωµές, µε τη 

θέσ̟ιση ε̟ι̟λέον των υ̟αρχόντων µέτρων για την α̟οθάρρυνση των 

καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές, ειδικά µέσω της 

δυνατότητας α̟οτελεσµατικής άσκησης των δικαιωµάτων των ̟ιστωτών σε 

̟ερί̟τωση καθυστέρησης ̟ληρωµών.  

-Ρυθµίζονται οι όροι α̟ό τους ο̟οίους ̟ρέ̟ει να διέ̟ονται οι εµ̟ορικές 

συναλλαγές, τόσο µεταξύ ε̟ιχειρήσεων όσο και µεταξύ ε̟ιχειρήσεων και 

δηµοσίων αρχών. 

-Ε̟ιδιώκεται η έγκαιρη ̟ραγµατο̟οίηση ̟ληρωµών µε ειδικές ρυθµίσεις για 

τις ̟ροθεσµίες αυτών και η α̟οζηµίωση των ̟ιστωτών σε ̟ερί̟τωση µη 

τήρησης των εν λόγω ̟ροθεσµιών. 

-Ορίζονται τα µέσα κατα̟ολέµησης της καθυστέρησης ̟ληρωµών στις 

εµ̟ορικές συναλλαγές. 

-Προσδιορίζονται οι ̟ερι̟τώσεις στις ο̟οίες ο ̟ιστωτής δικαιούται τόκο 

υ̟ερηµερίας. 

-Ορίζονται οι ̟ερι̟τώσεις στις ο̟οίες οι όροι συναλλαγής θεωρούνται ως 

κατάφωρα καταχρηστικοί για τον ̟ιστωτή. 

-Ρυθµίζεται το θέµα της α̟οζηµίωσης για έξοδα είσ̟ραξης τα ο̟οία 

δικαιούται να λάβει ο ̟ιστωτής.  

-Θέτονται όρια για τις ̟ροθεσµίες ̟ληρωµής. 

 

Στις υ̟ο̟αραγράφους Ζ.1. και Ζ.2., ορίζεται ο σκο̟ός του σχεδίου νόµου 

ενώ ορίζονται ως ̟εδίο εφαρµογής του οι ̟ληρωµές στο ̟λαίσιο εµ̟ορικών 

συναλλαγών, µε την εξαίρεση οφειλών ̟ου α̟οτελούν αντικείµενο 

διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του οφειλέτη, συµ̟εριλαµβανοµένων 

διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους.  

 

Στην υ̟ο̟αράγραφο Ζ.3. διευκρινίζεται η έννοια υ̟ό την ο̟οία 

χρησιµο̟οιούνται οι κύριοι όροι στο κείµενο  του σχεδίου. 

 

Στην υ̟ο̟αράγραφο Ζ.4., µε την ο̟οία µεταφέρονται οι διατάξεις του 

άρθρου 3 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, ορίζεται ότι  στις εµ̟ορικές συναλλαγές 

µεταξύ ε̟ιχειρήσεων,  
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- ο ̟ιστωτής δικαιούται τόκο υ̟ερηµερίας, χωρίς να α̟αιτείται όχληση, 

εφόσον έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του και δεν έχει λάβει το 

οφειλόµενο ̟οσό εµ̟ρόθεσµα (̟ερ. 1), 

- η διάρκεια της διαδικασίας α̟οδοχής ή ε̟αλήθευσης, αν ̟ροβλέ̟εται 

τέτοια (̟ερ. 4),  

- η ̟ροθεσµία ̟ληρωµής ̟ου καθορίζεται στη σύµβαση και δεν υ̟ερβαίνει 

τις 60 ηµέρες, εκτός αν ρητώς έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο κείµενο της 

σύµβασης και ο όρος δεν είναι κατάφωρα καταχρηστικός για τον ̟ιστωτή 

(̟ερ. 5).  

- Ε̟ίσης ορίζεται το ε̟ιτόκιο αναφοράς (̟ερ. 6). 

 

Στις εµ̟ορικές συναλλαγές µεταξύ ε̟ιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών, ό̟ως 

̟ροβλέ̟εται στην υ̟ο̟αράγραφο Ζ.5., ορίζεται ότι ο δανειστής  δικαιούται 

νόµιµο τόκο υ̟ερηµερίας, χωρίς να α̟αιτείται όχληση, εφόσον έχει 

εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του και δεν έχει λάβει το οφειλόµενο ̟οσό 

εµ̟ρόθεσµα (̟ερ. 1). 

 

Με την ̟ερί̟τωση 2 της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.5. ορίζεται το ε̟ιτόκιο 

αναφοράς. 

Οι ̟ροθεσµίες ̟ληρωµής όταν ο οφειλέτης είναι δηµόσια αρχή δεν 

υ̟ερβαίνουν τις 30 ηµερολογιακές ηµέρες, κατά τα ειδικότερα στη διάταξη 

̟ροβλε̟όµενα, ενώ µε την ̟ερί̟τωση 4 οι ̟ροθεσµίες ̟ληρωµής της ̟ερ. 3 

της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.5., και κατά τα ειδικότερα σ’ αυτήν οριζόµενα, 

ορίζονται σε 60 ηµερολογιακές ηµέρες, για: 

α) κάθε δηµόσια αρχή ̟ου ασκεί οικονοµική δραστηριότητα βιοµηχανικής ή 

εµ̟ορικής φύσης, µε την ̟ροσφορά αγαθών και υ̟ηρεσιών στην αγορά και 

β) νοµικά ̟ρόσω̟α του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ό̟ως ορίζονται στην 

̟αράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), ̟ου ̟ροστέθηκε µε το 

άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141), ό̟ως ισχύει, ̟ου ̟αρέχουν υγειονοµική 

µέριµνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισµένα για τον σκο̟ό αυτόν, καθώς 

και ο ΕΟΠΥΥ. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο Ζ.6. ρυθµίζονται θέµατα χρονοδιαγραµµάτων 

̟ληρωµής, ενώ µε την υ̟ο̟αράγραφο Ζ.7. ορίζεται ότι, όταν καθίσταται 

α̟αιτητός τόκος υ̟ερηµερίας, ο ̟ιστωτής δικαιούται να λάβει κατ’ α̟οκο̟ήν 

̟οσό 40 ευρώ, ως α̟οζηµίωση α̟ό τον οφειλέτη, καθώς και εύλογη 

α̟οζηµίωση για έξοδα είσ̟ραξης.  

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο Ζ.8. ορίζονται οι ̟ερι̟τώσεις καταχρηστικού 

χαρακτήρα συµβατικού όρου ή ̟ρακτικής και στην υ̟ο̟αράγραφο Ζ.9. 
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̟ροβλέ̟εται η δυνατότητα συλλογικής αγωγής για όρους ̟ροφανώς 

καταχρηστικούς ̟ου αφορούν το χρόνο ̟ληρωµής ή τις συνέ̟ειες της 

καθυστέρησης της ̟ληρωµής της αµοιβής. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο Ζ.10. ρυθµίζεται ο χρόνος εκδίκασης των αγωγών ή 

αιτήσεων ̟ου αφορούν µη αµφισβητούµενες α̟αιτήσεις. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο Ζ.11. ̟ροβλέ̟εται ότι, εφόσον έχει συµφωνηθεί 

ρητώς ρήτρα ̟αρακράτησης της κυριότητας ̟ριν α̟ό την ̟αράδοση των 

αγαθών, ο ̟ωλητής διατηρεί την κυριότητα αυτών έως την ̟λήρη εξόφληση 

του τιµήµατος.  

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο Ζ.12. ̟ροβλέ̟εται η εφαρµογή των κείµενων 

διατάξεων σε ̟ερί̟τωση ̟ου  αυτές είναι ευνοϊκότερες για τον δανειστή α̟ό 

αυτές ̟ου θεσ̟ίζει η Οδηγία. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο Ζ.13. ρυθµίζονται οι υ̟οχρεώσεις διασφάλισης 

̟λήρους διαφάνειας όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υ̟οχρεώσεις ̟ου 

α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις του νόµου αυτού. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο Ζ.14. καταργείται το ̟.δ. 166/2003 (Α’ 138). 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο Ζ.15. ορίζεται ότι η ισχύς του ̟αρόντος Κεφαλαίου 

αρχίζει α̟ό 16 Μαρτίου 2013 για να τηρηθεί η ̟ροθεσµία ενσωµάτωσης.  

 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η’ 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Η.1. Τρο̟ο̟οίηση του ν. 3526/2007 (Α΄24) 

Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη ρυθµίζονται θέµατα ̟ου αφορούν τις 

εγκαταστάσεις ̟ρατηρίων άρτου και ενδιάµεσων ̟ροϊόντων αρτο̟οιΐας 

(bake off) στο ̟λαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης µε τα καθεστώτα ̟ου ισχύουν 

στην Ευρώ̟η (benchmarking). H ανά̟τυξη διάφορων συστηµάτων ̟οιότητας 

(ISO, HaCCP, BRC κλ̟), αλλά και η ανά̟τυξη των µεθόδων συσκευασίας ως 

εµ̟ορική ̟ρακτική ενισχύει ακόµα ̟ερισσότερο την α̟αίτηση για α̟αλλαγή 

του νοµοθετικού ̟λαισίου α̟ό ̟εριορισµούς ̟ου δυσχεραίνουν την 

ανά̟τυξη α̟λών µετα̟οιητικών δραστηριοτήτων, ό̟ως το bake off.   
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Ε̟ι̟λέον, κρίνεται αναγκαία η α̟άλειψη ως ̟εριττής της ̟ρόβλεψης για 

α̟αγόρευση εγκατάστασης της δραστηριότητας αυτής σε διαµέρισµα ή 

υ̟όγειο, δεδοµένου ότι α̟ό τον κτιριοδοµικό και ̟ολεοδοµικό σχεδιασµό 

τόσο τα διαµερίσµατα όσο και οι υ̟όγειοι χώροι µ̟ορούν να α̟οτελούν κατά 

̟ερί̟τωση χώρους κυρίας χρήσης (ο̟ότε και είναι ̟ιθανό να ε̟ιτρέ̟εται η 

εγκατάσταση δραστηριότητας bake off ανάλογα µε τις ειδικές για την 

το̟οθεσία διατάξεις κατ΄ αντιδιαστολή µε τη γενική διάταξη της ̟αραγράφου 

3 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011).  

Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη αίρονται οι υ̟άρχοντες ̟εριορισµοί 

(ε̟ιφανείας, α̟οστάσεων κλ̟.) και ̟ροβλέ̟εται ότι ̟ρατήριο άρτου µ̟ορεί 

να ιδρυθεί σε όλα τα καταστήµατα τροφίµων και ̟οτών µε τις συγκεκριµένες 

εξαιρέσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στη διάταξη και στηρίζονται σε λόγους 

̟ροστασίας των καταναλωτών. 

 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Η.2.  Τρο̟ο̟οίηση του ν. 2515/1997 και του ̟.δ. 340/1998 

Με την ̟ροτεινόµενη την υ̟ο̟αράγραφο Η.2. ε̟ιχειρείται η α̟λο̟οίηση του 

συστήµατος των ε̟αγγελµατικών ταυτοτήτων των Λογιστών-Φοροτεχνικών 

µε τη µείωση των τάξεων (κατηγοριών) α̟ό τέσσερεις (4) σε δύο (2). Συναφώς 

αναµορφώνεται το ̟εριεχόµενο των εργασιών ̟ου θα µ̟ορούν να ̟αρέχουν 

οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί κάτοχοι των εν λόγω ε̟αγγελµατικών ταυτοτήτων, 

ενώ διατηρούνται οι αναγκαίοι όροι ̟ου ̟εριλαµβάνουν µεταξύ άλλων 

α̟αιτήσεις ελάχιστης κατάρτισης και ελάχιστες ̟εριόδους ε̟αγγελµατικής 

̟είρας, µε τους ο̟οίους διασφαλίζεται σε σηµαντικό βαθµό η ̟οιότητα των 

̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ̟ρος όφελος του καταναλωτή. Ταυτόχρονα, 

ρυθµίζεται η διαδικασία ̟ου θα εφαρµοσθεί για την εφαρµογή του νέου 

συστήµατος. 

 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Η.3. Ρύθµιση θεµάτων αδειών λαϊκών αγορών 

 

Οι ε̟αγγελµατικές άδειες ̟ωλητών λαϊκών αγορών χορηγούνται µε 

συγκεκριµένα κριτήρια σε ανέργους και  αδύναµες οικονοµικά κοινωνικές 

οµάδες του ̟ληθυσµού (άτοµα µε ανα̟ηρία, ̟ολύτεκνοι κτλ) σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην ̟αρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, ό̟ως ισχύει, µε την 

̟ροϋ̟όθεση ότι τηρείται η ̟ροβλε̟όµενη διαδικασία, δηλαδή ότι έχουν 

̟ροηγουµένως ̟ροκηρυχθεί (̟αρ 3, 4 και 5 του ιδίου άρθρου) για το 

βιο̟ορισµό των κατόχων τους.   

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της 

υφιστάµενης άδειας ε̟ιτρέ̟εται η α̟ρόσκο̟τη µεταβίβαση  σύµφωνα µε τα 
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οριζόµενα στην ̟αρ. Ε του άρθρου 2 του ̟.δ. 51/2006: α) σε συγγενείς εξ 

αίµατος και εξ αγχιστείας  µέχρι 2ου βαθµού,  β) στην ̟ερί̟τωση α̟ρόσµενων 

γεγονότων, ό̟ως ανίατης ασθένεια (σε υ̟άλληλό του), γ) αιφνίδιου θανάτου 

(στο/η σύζυγο, σε γονείς και τέκνα) και δ) ̟ροσωρινά µέχρι 3 έτη σε 

̟ερί̟τωση ̟ροσωρινής ανα̟ηρίας του αδειούχου (στο/η σύζυγο, σε γονείς 

και τέκνα). Για την ̟ραγµατο̟οίηση της µεταβίβασης θα ̟ρέ̟ει το ̟ρόσω̟ο 

στο ο̟οίο µεταβιβάζεται η άδεια να ̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις α̟όκτησης 

ε̟αγγελµατικής άδειας. 

Κατά τα ανωτέρω, το ισχύον νοµοθετικό ̟λαίσιο ̟ροβλέ̟ει ευρείες 

δυνατότητες µεταβίβασης των ε̟αγγελµατικών αδειών, κάτι ̟ου δεν συνάδει 

ούτε µε τους ̟εριορισµένους χώρους ̟ου διατίθενται για τη λειτουργία των 

λαϊκών αγορών ούτε µε το σκο̟ό του θεσµού των λαϊκών αγορών. Καθίσταται 

συνε̟ώς αναγκαία η τρο̟ο̟οίησή του, µε τη θέσ̟ιση του ̟ροσω̟ο̟αγούς 

και αµεταβίβαστου χαρακτήρα των ε̟αγγελµατικών αδειών και τον 

̟εριορισµό της µεταβίβασής τους σε ελάχιστες και µόνο αναγκαίες 

̟ερι̟τώσεις, µε σκο̟ό τη σταδιακή εξάλειψη των ε̟αγγελµατικών αδειών, 

ώστε να ̟αραµείνουν στις λαϊκές αγορές µόνον οι ̟αραγωγοί, ό̟ως εξ αρχής 

ο θεσµός αυτός σχεδιάστηκε. 

Παράλληλα, α̟ό το ισχύον ̟λαίσιο ̟ροβλέ̟εται η ε̟αγγελµατική άδεια να 

είναι α̟εριόριστης διάρκειας και να θεωρείται κάθε τρία έτη µε την 

̟ροσκόµιση ̟ιστο̟οιητικού ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. 

Μέχρι σήµερα, λοι̟όν, δεν υφίστατο µηχανισµός ̟εριοδικού ελέγχου της 

συνδροµής των ̟ροϋ̟οθέσεων ̟ου ο νόµος θέτει στο ̟ρόσω̟ο των 

δικαιούχων. Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη, ̟ροβλέ̟εται ότι οι 

ε̟αγγελµατικές άδειες λήγουν κάθε τρία (3) χρόνια και µε την λήξη των τριών 

ετών ακολουθεί διαδικασία ανανέωσης, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν 

στο ̟ρόσω̟ο του δικαιούχου οι ̟ροϋ̟οθέσεις του νόµου, σε αντίθετη δε 

̟ερί̟τωση η άδεια ̟αύει να ισχύει. 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Θ.1. - Ρυθµίσεις για τους ιδιωτικούς φορείς ̟αροχής 

εκ̟αίδευσης και κατάρτισης 

 

Με την ̟ερί̟τωση 1 της υ̟ο̟αραγράφου Θ.1. της ̟ροτεινόµενης ρύθµισης, 

ανακηρύσσεται ανα̟όσ̟αστο  τµήµα της αδείας ο διακριτικός τίτλος ̟ου ο 
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̟άροχος θα χρησιµο̟οιήσει, ο ο̟οίος θα α̟οτελείται α̟ό την ε̟ωνυµία, σε 

̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου ή τον διακριτικό τίτλο στις άλλες ̟ερι̟τώσεις, 

µαζί µε τον τίτλο του τύ̟ου της ̟αροχής εκ̟αίδευσης ή της συντόµευσης 

αυτού, (αρκτικόλεξο). Στόχος είναι η ̟ροστασία του καταναλωτή και 

ε̟ιδίωξη η α̟οτρο̟ή σύγχυσης ̟ερί του τύ̟ου της ̟αρεχόµενης τυ̟ικής ή 

άτυ̟ης εκ̟αίδευσης.   

Με την ̟ερί̟τωση 2 της υ̟ο̟αραγράφου Θ.1., α̟οσαφηνίζεται η 

νοµοθετική βούληση της συστέγασης διαφορετικών µονάδων ̟αροχής 

εκ̟αίδευσης ̟ου ανήκουν στον ίδιο φορέα, (φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο) µε 

ρητή όµως α̟αγόρευση της ταυτόχρονης λειτουργίας στην ίδια αίθουσα, 

(εργαστηρίου ή διδακτική) διαφορετικών µονάδων ̟αροχής εκ̟αίδευσης. Η 

δεύτερη ̟ερί̟τωση αφορά αυτά ̟ου στην ̟ράξη ονοµάζονται 

«συστεγαζόµενα νη̟ιαγωγεία». Πράγµατι, κατά το ̟ροϊσχύον κτιριολογικό 

̟λαίσιο και µετά την τρο̟ο̟οίηση της Υ̟. α̟όφασης 77053/∆5/28.7.2006 του 

Υ̟ουργού Παιδείας  µε την υ̟' αρ. 35085/ΣΤ1/27.3.2009 όµοια, (αµφότερες 

εκδοθείσες µε βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των αρ. 8 και 12 ν. 682/1977), 

είχε δοθεί η δυνατότητα σε ̟αιδικούς σταθµούς "του ιδίου ιδιοκτήτη", να 

λάβουν άδεια για λειτουργία νη̟ιακών τµηµάτων α̟ό το Υ̟. Παιδείας µε 

ειδικό κτιριολογικό καθεστώς. Η δυνατότητα έκδοσης τέτοιων αδειών 

διατηρήθηκε για ̟αιδικούς σταθµούς ̟ου είχαν λάβει άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας µέχρι και τη σχολική χρονιά 2010-2011. Μετά την κατάργηση των 

εξουσιοδοτικών διατάξεων των αρθ. 8 και 12 του  ν. 682/1977, καθώς και τη 

θέσ̟ιση νέου κτιριολογικού ̟λαισίου του ν. 4093/2012, τα νη̟ιαγωγεία αυτά 

δεν ̟ληρούν τις νέες ̟ροδιαγραφές και δεν µ̟ορούν να καταθέσουν την 

υ̟εύθυνη δήλωση της υ̟ο̟αρ. Θ.18 του ν. 4093/2012 συνε̟ώς η ̟αρούσα 

τίθεται ̟ροκειµένου  να συνεχίσουν τη λειτουργία τους µετά την ψήφιση του 

ν.4093/2012. Τέλος στην ̟ερί̟τωση 3 της τρο̟ο̟οιούµενης υ̟ο̟αραγράφου 

Θ.6. του ν. 4093/2012, ε̟ιβάλλεται η χρήση του εκάστοτε διακριτικού τίτλου 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των µονάδων εκ̟αίδευσης (τυ̟ικής ή άτυ̟ης) 

̟ου αδειοδοτούνται µε τον ν. 4093/2012, σε κάθε α̟ό κοινού ̟ροβολή, 

αναγγελία, γνωστο̟οίηση, διαφήµιση ή ε̟ιγραφή τους µε σκο̟ό να µην 

̟ροκληθεί σύγχυση ή ̟αρα̟λάνηση των καταναλωτών αναφορικά µε τον 

̟άροχο των υ̟ηρεσιών, το είδος αυτών αλλά και τον τίτλο ̟ου εν τέλει  θα 

α̟ονέµεται. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Θ.2. - Ρυθµίσεις για την ̟ρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκ̟αίδευση 

 

Με την ̟ροτεινόµενη ρύθµιση της ̟ερί̟τωσης 1 της υ̟ο̟αραγράφου Θ.2. 

ε̟ιτρέ̟εται, η κατ’ εξαίρεση λειτουργία, εκτός των ε̟ταθέσιων έως και 
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ενδεκαθέσιων δηµοτικών σχολείων, και δηµοτικών σχολείων δωδεκαθέσιων 

και άνω όταν τούτο ε̟ιβάλλεται για λειτουργικούς και ̟αιδαγωγικούς 

λόγους ό̟ως είναι, ενδεικτικά, ο µεγάλος αριθµός των µαθητών,  οι µικρής 

χωρητικότητας διατιθέµενοι χώροι διδασκαλίας και οι α̟οστάσεις µεταξύ των 

σχολείων.  

Με την ̟ροτεινόµενη ρύθµιση της ̟ερί̟τωσης 2 της υ̟ο̟αραγράφου Θ.2. 

αυξάνεται το εβδοµαδιαίο υ̟οχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των 

εκ̟αιδευτικών ̟ου υ̟ηρετούν στην ̟ρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκ̟αίδευση κατά δύο ώρες.  

Με την ̟ροτεινόµενη ρύθµιση της ̟ερί̟τωσης 3 της υ̟ο̟αραγράφου Θ.2. 

ορίζεται ότι το αυξηµένο κατά δύο ώρες εβδοµαδιαίο υ̟οχρεωτικό ωράριο 

διδασκαλίας των εκ̟αιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης 

υ̟ολογίζεται α̟ό τα οικεία συλλογικά και ατοµικά διοικητικά όργανα της 

εκ̟αίδευσης και για τον ̟ροσδιορισµό των κενών θέσεων, των λειτουρ¬γικών 

αναγκών και των τυχόν υ̟εραριθµιών για το σχολικό έτος 2013 – 2014. Με 

την άµεση εφαρµογή της ρύθµισης ε̟ιδιώκεται η εξασφάλιση της λειτουργίας 

των σχολικών µονάδων για το σχολικό έτος 2013 – 2014 καθότι λόγω της 

εφαρµογής του µεσο̟ρόθεσµου ̟λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2013 – 

2016 θα ̟ροσληφθεί µικρός αριθµός ανα̟ληρωτών και ωροµισθίων 

εκ̟αιδευτικών. 

Με τις ̟ροτεινόµενες ρυθµίσεις της ̟ερί̟τωσης 4 της υ̟ο̟αραγράφου Θ.2. 

̟ροβλέ̟εται ότι οι εκ̟αιδευτικοί της ιδιωτικής εκ̟αίδευσης ̟ου δεν 

συµ̟ληρώνουν το υ̟οχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, µε βάση το 

̟ροβλε̟όµενο ωρολόγιο ̟ρόγραµµα διδασκαλίας, είτε α) να α̟ασχολούνται 

λιγότερες ώρες α̟ό αυτές του υ̟οχρεωτικού τους ωραρίου, µε ανάλογη 

µείωση των α̟οδοχών τους οι ο̟οίες σε καµία ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορεί να είναι 

κατώτερες α̟ό τις α̟οδοχές εκ̟αιδευτικού µε διδακτικό ωράριο δώδεκα (12) 

ωρών είτε β) να α̟ασχολούνται µέχρι και της συµ̟ληρώσεως του 

υ̟οχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές δράσεις ό̟ως είναι η ενισχυτική 

διδασκαλία, η ̟ρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσοµάθειας, οι 

αθλητικές, ̟ολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο ̟ου 

υ̟ηρετούν ή σε άλλο σχολείο ̟ου ίδιου ιδιοκτήτη ̟ου λειτουργεί στην ίδια 

̟όλη.  

Με την ̟ροτεινόµενη ρύθµιση της ̟ερί̟τωσης 5 της υ̟ο̟αραγράφου Θ.2. 

εξουσιοδοτείται ο Υ̟ουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού να ρυθµίσει τις λε̟τοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων 

της ̟ερί̟τωσης 4.  
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Τα α̟οτελέσµατα των ̟ροηγούµενων νοµοθετικών ̟αρεµβάσεων είναι 

εµφανή στα µηνιαία δηµοσιευµένα α̟οτελέσµατα της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., 

καθιστούν όµως σαφή την ανάγκη για λήψη ̟εραιτέρω ενισχυτικών µέτρων. 

Η ̟ιθανή υ̟έρογκη αύξηση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκ̟οµ̟ών Αερίων 

Ρύ̟ων (ΕΤΜΕΑΡ), το ο̟οίο ε̟ιβαρύνει τους τελικούς καταναλωτές 

ηλεκτρικού ρεύµατος, µέσω του λογαριασµού του εκάστοτε ̟αρόχου, µε 

σκο̟ό την ενίσχυση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού της Λ.Α.Γ.Η.Ε. 

Α.Ε. για την α̟οζηµίωση της ενέργειας α̟ό σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία καθιστά ακόµη ̟ιο ε̟ιτακτική τη λήψη µέτρων 

̟ου θα µετριάσει αυτόν τον κίνδυνο. Στο ̟λαίσιο αυτό, ̟ροτείνονται οι 

συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις, καθώς έχει εξαντληθεί κάθε άλλο 

̟ρόσφορο µέσο για την ενίσχυση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού της 

Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. 

Συνε̟ώς, η εξυγίανση και ο εξορθολογισµός του ̟λαισίου ̟ροώθησης των 

Α.Π.Ε. διασφαλίζουν την αξιο̟ιστία του συστήµατος και διαµορφώνουν ένα 

υγιές ε̟ενδυτικό κλίµα ̟ρος όφελος και του τελικού καταναλωτή. 

Πιο συγκεκριµένα, η εν λόγω θεσµική ̟αρέµβαση α̟οτελεί το ε̟όµενο βήµα, 

µετά τις ̟ρόσφατες νοµοθετικές ̟ρωτοβουλίες (ν. 4093/2012), για τη 

διασφάλιση της βιωσιµότητας του µηχανισµού στήριξης των Α.Π.Ε., στην 

κατεύθυνση της αναµόρφωσης του ̟λαισίου ̟ροώθησης των Α.Π.Ε. στη 

χώρα. Οι ρυθµίσεις στοχεύουν στη διευκόλυνση υλο̟οίησης ώριµων έργων 

καθώς και στην α̟οκατάσταση κλίµατος εµ̟ιστοσύνης σχετικά µε την 

εξασφάλιση ̟ρόσβασης στα δίκτυα ̟ου βαίνουν ̟ρος κορεσµό, λόγω και των 

ανενεργών ̟ροσφορών σύνδεσης ενώ ταυτόχρονα λαµβάνεται µέριµνα για 

την α̟οφυγή υ̟ερα̟οζηµιώσεων στην ̟αραγόµενη α̟ό ΑΠΕ ενέργεια και 

συνε̟ώς την α̟οφυγή αναίτιας ε̟ιβάρυνσης του καταναλωτή. Ειδικότερα, 

µέσω των νέων διατάξεων, µεταξύ άλλων, ε̟ιχειρείται ο εξορθολογισµός της 

διαδικασίας δέσµευσης ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο, καθώς και η 

δηµιουργία ̟ροϋ̟οθέσεων για να διατηρηθούν σε ισχύ εκείνες οι άδειες 

̟αραγωγής, για τις ο̟οίες εξακολουθεί να υφίσταται ̟ροο̟τική υλο̟οίησης.  

 

Με τις κύριες ρυθµίσεις ̟ου εισάγονται µε το ̟αρόν: 

• Με την υ̟ο̟αράγραφο Ι.1. αναδιαµορφώνεται το καθεστώς ̟ρόσβασης 

στα δίκτυα, εξαιτίας της διαγνωσµένης δέσµευσης ηλεκτρικής ισχύος για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα για έργα των ο̟οίων η υλο̟οίηση καθυστερεί 

υ̟ερβολικά. Πιο συγκεκριµένα µε την ε̟ιβολή υ̟οχρέωσης κατάθεσης 
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εγγυητικής ε̟ιστολής, δηµιουργείται αντικίνητρο για δέσµευση 

ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο για µακρό χρονικό διάστηµα α̟ό ανώριµα 

αιτήµατα. ) 

• Με την υ̟ο̟αράγραφο Ι.2., δηµιουργούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις για να 

διατηρηθούν σε ισχύ εκείνες οι άδειες ̟αραγωγής, για τις ο̟οίες 

εξακολουθεί να υφίσταται ̟ροο̟τική υλο̟οίησης και συνε̟ώς να 

υ̟οβοηθηθεί η ̟ροώθηση των ώριµων και οικονοµικά βιώσιµων 

ε̟ενδύσεων. 

• Με την υ̟ο̟αράγραφο Ι.3., εισάγεται ρύθµιση ̟ου αφορά στην ενίσχυση 

των  εσόδων  του Ειδικού Λογαριασµού του ν. 2773/1999  

• Με την υ̟ο̟αράγραφο Ι.4., εισάγονται ρυθµίσεις µέσω των ο̟οίων 

ε̟ιδιώκεται τόσο η  ε̟ιβράδυνση της ε̟ιβάρυνσης όσο και η αύξηση των 

εισροών του Ειδικού Λογαριασµού. Στις ρυθµίσεις αυτές, ̟ου αφορούν σε 

φωτοβολταϊκούς σταθµούς µεταξύ άλλων, ̟εριλαµβάνονται διατάξεις για 

δυνατότητα ε̟ιστροφής µέρους των εγγυητικών ε̟ιστολών, αναστολή 

σύναψης συµβάσεων σύνδεσης και ̟ώλησης και ανα̟ροσαρµογή της 

έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης στους φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου 

ενεργο̟οιήθηκαν µετά την 1/1/2013. 

• Στην υ̟ο̟αράγραφο Ι.5., ̟εριλαµβάνονται αναγκαίες µεταβατικές, 

τελικές και καταργούµενες διατάξεις α̟αραίτητες για την εφαρµογή των 

ανωτέρω. 

 

Συγκεκριµένα, στην ̟αράγραφο Ι. του ̟ροτεινόµενου σχεδίου νόµου 

ρυθµίζονται κατά σειρά τα εξής:  

 

Υ̟ο̟αράγραφος Ι.1.: Θέµατα ̟ρόσβασης στα δίκτυα 

Με τις ̟ερι̟τώσεις 1 και 2 εξορθολογίζεται ο χειρισµός των αιτηµάτων για 

χορήγηση ̟ροσφορών σύνδεσης, καθώς και η διάρκεια ισχύος των οριστικών 

Προσφορών Σύνδεσης. Ειδικότερα µειώνεται α̟ό 4 σε 3 έτη η χρονική 

διάρκεια της οριστικής ̟ροσφοράς σύνδεσης για έργα για τα ο̟οία 

α̟αιτείται άδεια ̟αραγωγής και τίθεται ̟εριορισµός στη συνολική διάρκεια 

ισχύος της οριστικής ̟ροσφοράς σύνδεσης για έργα για τα ο̟οία δεν 

α̟αιτείται άδεια ̟αραγωγής. Κρίνεται σκό̟ιµη η θέσ̟ιση της ̟ροτεινόµενης 

ρύθµισης ̟ροκειµένου να ̟εριοριστεί το χρονικό διάστηµα δέσµευσης 

̟ολύτιµου ηλεκτρικού χώρου και να ε̟ιταχυνθεί ο ρυθµός υλο̟οίησης των 

έργων µε σκο̟ό την έγκαιρη ε̟ίτευξη των ενεργειακών στόχων ̟ου έχουν 

τεθεί για το έτος 2020. Ε̟ι̟λέον, µε την ̟ερί̟τωση 2 θεσ̟ίζεται ̟αράταση της 

ισχύος της οριστικής ̟ροσφοράς σύνδεσης για έργα ̟ου εξαιρούνται α̟ό την 

υ̟οχρέωση λήψης άδειας ̟αραγωγής σε ̟ερί̟τωση, ̟ου κατά την 

ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της ̟ροσφοράς, έχει συναφθεί και βρίσκεται σε 
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ισχύ σύµβαση σύνδεσης και συνε̟ώς το έργο θεωρείται ώριµο για υλο̟οίηση. 

Ε̟ίσης, µε την ̟ερί̟τωση 2 καθορίζεται το ̟εδίο αρµοδιότητας µεταξύ των 

διαχειριστών του Συστήµατος και του ∆ικτύου (Α∆ΜΗΕ ΑΕ και ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ) 

για τη σύνδεση σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ βάσει της χωρητικότητας των 

γραµµών του δικτύου, η ο̟οία βρίσκεται ̟ερί̟ου στα 8 MW ανάλογα µε τον 

τύ̟ο της γραµµής. Ε̟ίσης καθορίζεται ότι οι σταθµοί ̟ου εξαιρούνται α̟ό 

την υ̟οχρέωση λήψης άδειας ̟αραγωγής µ̟ορούν να συνδέονται µόνο στο 

∆ίκτυο διατηρώντας έτσι τα ουσιαστικά ̟λεονεκτήµατα της διεσ̟αρµένης 

̟αραγωγής κοντά στο φορτίο. Τέλος ρυθµίζονται θέµατα χειρισµού 

αιτηµάτων ̟ου αφορούν οµάδα σταθµών η συνολική ισχύς των ο̟οίων 

ξε̟ερνά το όριο των 8 MW. 

Η ισχύς (MW) των δεσµευτικών ̟ροσφορών σύνδεσης στο ∆ίκτυο ή το 

Σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας και των αιτηµάτων ̟ου εκκρεµούν για 

χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης είναι δυσανάλογα υψηλή σε σχέση µε την 

α̟αιτούµενη εγκατεστηµένη ισχύ για την ε̟ίτευξη των στόχων ό̟ως έχει 

α̟οτυ̟ωθεί στο εθνικό σχέδιο δράσης για την ανά̟τυξη των ΑΠΕ. Τα 

στοιχεία ∆εκεµβρίου 2012 δείχνουν ότι η ισχύς των σχετικών δεσµευτικών 

̟ροσφορών σύνδεσης έφτασε τα 7.000 MW ενώ σε αντίστοιχα ε̟ί̟εδα 

ανέρχεται και η ισχύς των εκκρεµών αιτηµάτων για χορήγηση ̟ροσφορών 

σύνδεσης. Τίθεται συνε̟ώς ε̟ιτακτικά η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση 

του «αγαθού» της ̟ρόσβασης στα δίκτυα ̟ρος όφελος των ώριµων έργων, 

̟αρά το γεγονός ότι ήδη, βάσει της ισχύουσας αναστολής εξέτασης εκκρεµών 

αιτηµάτων για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, αιτήµατα για ̟ροσφορά σύνδεσης 

συνολικής ισχύος 2.800 MW τελούν υ̟ό αναστολή. Ε̟ι̟λέον, η εν λόγω 

σώρευση αιτηµάτων δυσκολεύει το έργο των διαχειριστών του Συστήµατος 

και του ∆ικτύου µε α̟οτέλεσµα να καθιστά χρονοβόρα και την υλο̟οίηση 

ώριµων έργων για τα ο̟οία έχει διασφαλιστεί η σχετική χρηµατοδότηση.  

Με τις ρυθµίσεις των ̟ερι̟τώσεων 3 και 4 ̟ροβλέ̟εται, στο στάδιο της 

α̟οδοχής α̟ό τον ̟αραγωγό της χορηγούµενης Προσφοράς Σύνδεσης, η 

̟ροσκόµιση εγγυητικής ε̟ιστολής, ̟ου διαφορο̟οιείται βάσει της ισχύος του 

σταθµού, ώστε να ̟εριοριστεί η υ̟οβολή αιτηµάτων για ανώριµα έργα ̟ου 

δεν έχουν µεγάλες ̟ιθανότητες υλο̟οίησης. Προκειµένου να 

α̟οσυµφορηθούν τα δίκτυα ̟ροβλέ̟εται, για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν έχει 

τεθεί σε ισχύ σύµβαση σύνδεσης (ήτοι για ανώριµα έργα), η αυτοδίκαιη λήξη 

των οριστικών ̟ροσφορών σύνδεσης ̟ου έχουν χορηγηθεί µέχρι την έναρξη 

ισχύος των διατάξεων της ̟ερί̟τωσης 4 εάν εντός µηνός α̟ό την έναρξη 

ισχύος της ̟ερί̟τωσης δεν υ̟οβληθεί εγγυητική ε̟ιστολή ύψους µειωµένου 

κατά 50% αυτού ̟ου ορίζεται στην ̟ερί̟τωση 3. Εκτιµάται ότι η υ̟οχρέωση 

κατάθεσης εγγυητικής ε̟ιστολής θα ε̟ιφέρει την ε̟ιθυµητή α̟οδέσµευση 

ηλεκτρικού χώρου ώστε να διατεθεί σε ώριµα ̟ρος υλο̟οίηση έργα. Για να 
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̟ροσαρµοστεί η αγορά οµαλά στο νέο ̟λαίσιο λειτουργίας, οι διατάξεις των 

εν λόγω ̟ερι̟τώσεων τίθενται σε ισχύ α̟ό την 1η Μαΐου 2014. Για να µην 

δεσµεύονται κεφάλαια κατά την υλο̟οίηση των έργων, ̟ροβλέ̟εται 

ε̟ιστροφή της εγγυητικής κατά τα τρία τέταρτα του αρχικού ύψους αυτής 

µετά τη θέση σε ισχύ της σύµβασης σύνδεσης µε καταβολή των δα̟ανών 

υλο̟οίησης του τµήµατος των έργων ̟ου κατασκευάζει ο διαχειριστής κατά 

την υ̟ογραφή της σύµβασης και µε όριο τις 250.000€ (̟ερί̟τωση 7). 

Λαµβάνεται µέριµνα σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις για µη υ̟οχρέωση υ̟οβολής ή 

ε̟ιστροφή της εγγυητικής ε̟ιστολής λόγω αδυναµίας κατασκευής του έργου, 

χωρίς υ̟αιτιότητα του ενδιαφεροµένου (σταθµοί σε κτίρια, συνολική 

̟ροσφορά σύνδεσης, α̟όρριψη αιτήµατος για έκδοση άδειας χρήσης νερού). 

Ε̟ι̟λέον µε Α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής (Π.Ε.Κ.Α.), µετά α̟ό γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής 

Ενέργειας, µ̟ορεί να µεταβάλλεται το ύψος των εγγυητικών ε̟ιστολών και οι 

όροι υ̟οβολής και ε̟ιστροφής τους για ̟ολύ̟λοκα κατασκευαστικά έργα, 

̟ου αναφέρονται στις ̟ερι̟τώσεις α) έως γ) του τελευταίου εδαφίου της 

̟αραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.3468/2006, τα ο̟οία κατά κανόνα 

συνδέονται σε α̟οµακρυσµένα σηµεία του ηλεκτρικού δικτύου ή/και δεν 

ε̟ηρεάζουν τη µεταφορική ικανότητα του το̟ικού δικτύου. 

Η ̟ρόβλεψη της ̟ερί̟τωσης 5 για έκδοση Υ̟ουργικής Α̟όφασης ̟ου θα 

̟ροβλέ̟ει διαχειριστική αµοιβή υ̟έρ των ∆ιαχειριστών για την εξέταση των 

αιτηµάτων για έκδοση µη οριστικών Προσφορών Σύνδεσης, είναι εύλογη 

δεδοµένου ότι οι ∆ιαχειριστές έχουν ̟εριορισµένους ανθρώ̟ινους και 

οικονοµικούς ̟όρους και θα ̟ρέ̟ει να αµείβονται για την εν λόγω υ̟ηρεσία 

̟ρος τρίτους, ό̟ως συµβαίνει και σε άλλους φορείς (̟.χ ΡΑΕ για έκδοση και 

τρο̟ο̟οίηση Άδειας Παραγωγής). Σχετική αµοιβή ̟ροβλέ̟εται στο 

υφιστάµενο ̟λαίσιο και για άλλες υ̟ηρεσίες ̟ρος τρίτους ̟ου ̟ροσφέρει ο 

Α∆ΜΗΕ ό̟ως έλεγχο µελετών, έλεγχο καταλληλότητας γη̟έδου Υ̟οσταθµού, 

̟αραλαβή έργων κ.α. 

Με τις διατάξεις της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 δόθηκε 

̟ροτεραιότητα εξέτασης στις εκκρεµούσες, στους αρµόδιους διαχειριστές του 

δικτύου, αιτήσεις για τη χορήγηση ̟ροσφορών σύνδεσης σε σταθµούς 

ηλεκτρο̟αραγωγής µε χρήση γεωθερµικής ενέργειας / βιοµάζας / βιοαερίου, 

η αξιολόγηση των ο̟οίων καθυστερούσε λόγω του συσσωρευµένου φόρτου 

εργασίας ̟ου ̟ροέκυψε µετά το ν. 3851/2010, εξαιτίας της ̟ληθώρας των 

αιτήσεων ̟ου είχαν υ̟οβληθεί για τη χορήγηση ̟ροσφορών σύνδεσης σε 

φωτοβολταϊκούς σταθµούς. Ε̟ειδή ̟αρά την ̟ρόσφατη αναστολή της 

διαδικασίας για χορήγηση ̟ροσφορών σύνδεσης σε φωτοβολταϊκούς 

σταθµούς οι ∆ιαχειριστές δεν δύνανται να ̟ροβούν σε άµεση εκκαθάριση των 

αιτήσεων κρίνεται σκό̟ιµο να ̟αραταθεί, µε τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 6, 
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η ανωτέρω ̟ροτεραιότητα εξέτασης και να συµ̟εριληφθούν οι λοι̟ές 

τεχνολογίες ̟ου δεν ̟αρουσιάζουν µέχρι σήµερα σηµαντική διείσδυση στο 

ηλεκτρικό ισοζύγιο ενέργειας. 

Με την ̟ερί̟τωση 7 καθορίζεται η διαδικασία καταβολής του τιµήµατος 

υλο̟οίησης του τµήµατος των έργων ̟ου κατασκευάζει ο διαχειριστής και 

̟ροβλέ̟εται η δυνατότητα έκδοσης α̟όφασης του Υ̟ουργού Π.Ε.Κ.Α. για 

τον καθορισµό του τύ̟ου της σύµβασης σύνδεσης. 

Τέλος µε την ̟ερί̟τωση 8 α̟οσαφηνίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 11 του 

ν. 3468/2006 ̟ου καθορίζουν τον τρό̟ο σύνδεσης των σταθµών ΑΠΕ στο 

διασυνδεδεµένο σύστηµα της η̟ειρωτικής χώρας εφαρµόζονται και για το 

δίκτυο υψηλής τάσης των µη διασυνδεδεµένων νησιών. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Ι.2.: Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώµατος κατοχής 

άδειας ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Η ε̟ίτευξη των δεσµευτικών στόχων για το έτος 2020 ̟ου έχουν τεθεί µε την 

Οδηγία 2009/28/ΕΚ συναρτάται µε τον ταχύ ρυθµό υλο̟οίησης των έργων 

̟ου έχουν αδειοδοτηθεί. Για ̟αράδειγµα, για την ε̟ίτευξη του ειδικότερου 

στόχου για συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας των ΑΠΕ σε ̟οσοστό 

τουλάχιστον 40% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (̟αρ. 

3, άρθρο 1, ν. 3468/2006) θα ̟ρέ̟ει η εγκατάσταση αιολικών σταθµών να 

ε̟ιταχυνθεί και µε σηµερινά δεδοµένα καλείται να κινηθεί στο ε̟ί̟εδο των 

500 MW ετησίως. Έτσι, µε στόχο την ε̟ιτάχυνση της υλο̟οίησης των έργων, 

µε την υ̟ο̟αράγραφο Ι.2. ̟ροβλέ̟εται η καταβολή τέλους υ̟έρ του ειδικού 

διαχειριστικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 για τις 

̟ερι̟τώσεις για τις ο̟οίες δεν ̟ροχωράει η ωρίµανση των έργων και αίρεται 

µε την υ̟οβολή της εγγυητικής ε̟ιστολής της ̟ερί̟τωσης 4 της 

υ̟ο̟αραγράφου Ι.1., ο̟ότε και θεωρείται ότι ο ενδιαφερόµενος έχει φέρει το 

έργο σε ικανό βαθµό ωρίµανσης, αφού ουσιαστικά µέσω της εγγυητικής 

ε̟ιστολής δεσµεύεται για την υλο̟οίησή του. Σε ̟ερί̟τωση µη καταβολής του 

τέλους ̟ροβλέ̟εται η ανάκληση της άδειας. 

Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της υ̟ο̟αραγράφου Ι.2. ̟ροβλέ̟εται 

διαχωρισµός των έργων Α.Π.Ε. ̟ου έλαβαν άδεια ̟αραγωγής ̟ριν και µετά 

την έκδοση του ̟αρόντος νόµου. Έτσι, έργα ̟ου ήδη έχουν λάβει άδεια 

̟αραγωγής καλούνται να καταβάλουν το ετήσιο τέλος διατήρησης 

δικαιώµατος κατοχής άδειας ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µετά α̟ό 

δι̟λάσιο χρονικό διάστηµα εκείνου ̟ου α̟αιτείται για τα έργα για τα ο̟οία 

δεν έχει εκδοθεί ακόµα άδεια ̟αραγωγής. Ε̟ι̟ρόσθετα, υφίσταται 

διαχωρισµός µε βάση την ̟ολυ̟λοκότητα κατασκευής των σταθµών και 

συνε̟ώς τη µεγαλύτερη διάρκεια ωρίµανσης των σχετικών ε̟ιχειρηµατικών 
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σχεδίων. Το εν λόγω τέλος δύναται να ανα̟ροσαρµοστεί µε α̟όφαση του 

Υ̟ουργού Π.Ε.Κ.Α.  

Ε̟ίσης, στις διατάξεις της υ̟ο̟αραγράφου Ι.2. υ̟άρχει ̟ρόβλεψη για 

δυνατότητα έκδοσης α̟όφασης του Υ̟ουργού Π.Ε.Κ.Α. για την καταβολή 

ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώµατος, και για τα έργα Α.Π.Ε. ̟ου 

εξαιρούνται α̟ό την υ̟οχρέωση λήψης άδειας ̟αραγωγής.  

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η µη ̟ρόοδος του έργου οφείλεται στην αντικειµενική 

αδυναµία ̟ρόσβασης στο δίκτυο λόγω κορεσµού δεν υφίσταται υ̟οχρέωση 

καταβολής του τέλους για όσο διάστηµα υφίσταται ο κορεσµός και το σχετικό 

χρονικό διάστηµα δεν ̟ροσµετράται στον υ̟ολογισµό των χρονικών 

διαστηµάτων βάσει των ο̟οίων δια̟ιστώνεται η υ̟οχρέωση καταβολής του 

τέλους. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Ι.3. Έσοδα Ειδικού Λογαριασµού άρθρου 40 ν. 2773/1999 

Με την υ̟ο̟αράγραφο Ι.3. δίνεται η ευχέρεια καθορισµού µε τους κώδικες 

διαδικασίας και όρων διευθέτησης ̟ληρωµών των σταθµών ̟ου εγχέουν 

ενέργεια στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και τίθεται κάτω όριο για την τιµή µε 

την ο̟οία αγοράζει ο ̟ροµηθευτής α̟ό την χονδρεµ̟ορική αγορά την 

ενέργεια ̟ου ̟αράγεται α̟ό σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Το εν λόγω όριο 

αντανακλά το µεσοσταθµικό µεταβλητό κόστος των θερµικών συµβατικών 

σταθµών ήτοι ένα µέγεθος το ο̟οίο χαρακτηρίζεται α̟ό σχετική σταθερότητα. 

Με τη ρύθµιση τρο̟ο̟οιείται ο τρό̟ος υ̟ολογισµού της χρέωσης της 

̟αραγόµενης ενέργειας στον ̟ροµηθευτή, καθώς ο υφιστάµενος ενδέχετο να 

οδηγήσει σε τιµή κατά ̟ολύ µικρότερη της τιµής µε την ο̟οία α̟οζηµιώνεται 

ο ̟αραγωγός µε α̟οτέλεσµα το ε̟ι̟λέον κόστος να ε̟ιβαρύνει τον τελικό 

καταναλωτή µέσω του ΕΤΜΕΑΡ. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Ι.4. Ρυθµίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθµούς 

Με τις ̟ερι̟τώσεις 1 και 2 ρυθµίζεται το ̟λαίσιο χειρισµού, εκ µέρους του 

αρµόδιου διαχειριστή, των εγγυητικών ε̟ιστολών και του ανεκτέλεστου 

κόστους έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, α̟αλλασσόµενων, της υ̟οχρέωσης 

έκδοσης άδειας ̟αραγωγής, σταθµών ή/και σταθµών ̟ου εµ̟ί̟τουν στις 

διατάξεις της ̟αραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν.4062/2012, ̟ου δεν 

υλο̟οιήθηκαν. Κατό̟ιν υ̟εύθυνης δήλωσης του υ̟οψήφιου ̟αραγωγού ̟ερί 

α̟όσυρσης του ενδιαφέροντός του για την υλο̟οίηση του φωτοβολταϊκού 

σταθµού, ε̟ιστρέφεται η εγγυητική ε̟ιστολή και το ̟οσό ̟ου αντιστοιχεί στο 

κόστος του µέρους των έργων διασύνδεσης ̟ου δεν υλο̟οιήθηκε, το ο̟οίο 

είχε καταβληθεί κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης υλο̟οίησης των έργων 

σύνδεσης. 
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Με τις ανωτέρω διατάξεις, η κατατεθείσα εγγυητική ε̟ιστολή, δεν κατα̟ί̟τει 

υ̟έρ του ειδικού λογαριασµού του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), ο ο̟οίος έχει συσταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 40 

του ν. 2773/1999 για τη χρηµατοδότηση του υ̟οστηρικτικού µηχανισµού των 

ΑΠΕ ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις κείµενες διατάξεις, αλλά α̟οδεσµεύεται υ̟έρ 

του υ̟οψήφιου ̟αραγωγού. Με την ε̟ιστροφή της εγγυητικής ε̟ιστολής και 

του κόστους των ανεκτέλεστων έργων σύνδεσης ε̟ιτυγχάνεται αντίστοιχη 

µείωση του διαχειριστικού κόστους µε το ο̟οίο ούτως ή άλλως 

ε̟ιβαρύνθηκαν οι υ̟οψήφιοι ̟αραγωγοί για την υλο̟οίηση των 

σκο̟ούµενων σταθµών. 

Με τις ε̟όµενες ̟ερι̟τώσεις της υ̟ο̟αραγράφου Ι.4. εισάγονται 

συµ̟ληρωµατικά µέτρα αυτών ̟ου ελήφθησαν α̟ό τον Αύγουστο του 2012 

µέχρι σήµερα, για την αντιµετώ̟ιση του υ̟έρογκου ελλείµµατος ̟ου έχει 

δηµιουργηθεί στον ειδικό λογαριασµό του ΛΑΓΗΕ, µε την α̟όφαση 

αναστολής νέων αιτηµάτων (ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ.16932/09.08.2012, Β’ 2317) 

και την ε̟ιβολή έκτακτης εισφοράς στους κατόχους φωτοβολταϊκών σταθµών 

µε το ν. 4093/2012, (υ̟ο̟αράγραφος Ι.2, ̟ερί̟τωση 1). 

Με τις διατάξεις των ̟ερι̟τώσεων 3 έως 6, για την αναστολή υ̟ογραφής 

συµβάσεων σύνδεσης και ̟ώλησης µέχρι τις 31.12.2013, ̟αρέχεται ένα 

ε̟αρκές χρονικό ̟εριθώριο για ε̟ανασχεδιασµό του συστήµατος 

α̟οζηµίωσης της ενέργειας ̟ου ̟αράγεται α̟ό φωτοβολταϊκούς σταθµούς 

αλλά και ε̟ανεξέταση του µείγµατος µεταξύ των τεχνολογιών για την 

ε̟ίτευξη των στόχων. Ενδεικτικό στοιχείο της υφιστάµενης τάσης 

ενεργο̟οίησης φ/β σταθµών στο δίκτυο είναι η ηλέκτριση φ/β σταθµών 

συνολικής ισχύος ̟ου κατά το διάστηµα α̟ό την εισαγωγή των ανωτέρω 

διατάξεων του ν. 4093/2012 (12.11.12) και µέχρι τον Μάρτιο του 2013 έφτασε 

τα 800 MW, ̟αρά το γεγονός ότι µε τις εν λόγω διατάξεις έχει ε̟ιβληθεί 

έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. 

Α̟ό την αναστολή εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις του ειδικού 

̟ρογράµµατος στις στέγες και οι ̟ερι̟τώσεις για τις ο̟οίες µέχρι την έναρξη 

ισχύος του ̟αρόντος νόµου έχει κατατεθεί ̟λήρης φάκελος για την υ̟ογραφή 

σύµβασης ̟ώλησης. 

Με την ̟ερί̟τωση 7 νοµοθετείται η ήδη εφαρµοζόµενη ̟ρακτική α̟όρριψης 

αιτηµάτων τρο̟ο̟οίησης αδειών ̟αραγωγής και ̟ροσφορών σύνδεσης, όταν 

αυτά αφορούν αύξηση ισχύος, για τους ̟ροφανείς λόγους µη ̟εραιτέρω 

διόγκωσης του ελλείµµατος του ειδικού λογαριασµού και τον οµοιόµορφο 

χειρισµό ε̟ενδυτικών αιτηµάτων µετά την αναστολή αδειοδότησης του 

Αυγούστου 2012. 

Με τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 8 ε̟έρχεται αύξηση της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης, η ο̟οία ̟ροσδιορίζεται ε̟ί του ̟ρο ΦΠΑ τιµήµατος ̟ώλησης 
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ηλεκτρικής ενέργειας, ̟ου εγχέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο, για τις ̟ερι̟τώσεις 

(β) και (γ) της υ̟ο̟αραγράφου Ι.2 του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4093/2012 και 

για τους σταθµούς ̟ου ενεργο̟οιήθηκαν µετά την 1.1.2013, µε στόχο τη 

µείωση των ελλειµµάτων ̟ου έχουν δηµιουργηθεί στον ειδικό λογαριασµό 

και συνακόλουθα τη σταθερο̟οίηση της αγοράς ενέργειας, ̟ροκειµένου να 

συνεχίσουν α̟ρόσκο̟τα τη λειτουργία τους οι υφιστάµενοι σταθµοί ΑΠΕ 

αλλά και να οµαλο̟οιηθεί η ένταξη νέων.  

Η ̟εραιτέρω αύξηση της ειδικής εισφοράς ε̟ιβάλλεται στο ̟λαίσιο ισότιµου 

ε̟ιµερισµού, των αναγκαίων µέτρων για την άµβλυνση των ελλειµµάτων του 

ειδικού λογαριασµού και υ̟οδεικνύεται α̟ό τα υφιστάµενα ̟εριθώρια 

οικονοµικής βιωσιµότητας των νεοσυνδεόµενων φωτοβολταϊκών σταθµών 

στο δίκτυο, ό̟ως αυτή βεβαιώνεται α̟ό τη συνολική ισχύ ̟ου 

ενεργο̟οιήθηκε µετά τη δηµοσίευση του ν. 4093/2012 και την αξιοσηµείωτη 

µείωση του κόστους ̟ροµήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού 

εξο̟λισµού α̟ό το Νοέµβριο του 2012 µέχρι σήµερα. Χωρίς την αύξηση της 

ειδικής εισφοράς η ̟αρα̟άνω ισχύς των 800 MW θα ̟ροκαλέσει νέα 

διόγκωση του ελλείµµατος του ειδικού λογαριασµού. Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση 

για την α̟οκατάσταση του ̟ρόσθετου ελλείµµατος του ειδικού λογαριασµού 

θα α̟αιτηθούν αναιτίως ε̟ιβαρύνσεις των α̟λών καταναλωτών, µε 

κατακόρυφες αυξήσεις στα τιµολόγια ̟ροµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος, 

καθώς οι α̟οδόσεις για τους κατόχους των εν λόγω σταθµών είναι ̟ολύ 

υψηλές λόγω της ̟εραιτέρω µείωσης του κόστους ̟ροµήθειας και 

εγκατάστασης κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2012 και το 2013 σε σχέση µε αυτό 

̟ου είχε εκτιµηθεί κατά την ψήφιση του ν. 4093/2012. Η αύξηση της εισφοράς 

είναι κλιµακωτή και αντανακλά το νέο κόστος ̟ροµήθειας και εγκατάστασης. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος Ι.5. Τελικές, µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις 

Παραγράφου Ι. 

Ενόψει της θέσ̟ισης εγγυοδοσίας κατά το στάδιο της χορήγησης ̟ροσφοράς 

σύνδεσης, καταργείται η διάταξη ̟ου ̟ροέβλε̟ε εγγυοδοσία κατά το 

µεταγενέστερο στάδιο της υ̟ογραφής της σύµβασης σύνδεσης (̟αράγραφος 

1). 

Ενόψει των αλλαγών ̟ου ε̟έρχονται µε τα τελευταία εδάφια της ̟ερί̟τωσης 

2 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.1. α̟οσαφηνίζεται η διαχείριση των ̟ροσφορών 

σύνδεσης ̟ου είχαν χορηγηθεί έως την ισχύ του ̟αρόντος νόµου (̟ερί̟τωση 

2). 

Οι ρυθµίσεις ̟ου θεσ̟ίζονται µε την ̟ερί̟τωση 2 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.1. 

εφαρµόζονται και για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης ̟ου έχουν 

χορηγηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου (̟ερί̟τωση 3). 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

 

Υ̟ο̟αράγραφος ΙΑ.1.: Πάγια ρύθµιση των οφειλόµενων εισφορών στους 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης και λοι̟ές διατάξεις και 

Υ̟ο̟αράγραφος ΙΑ.2. : Ρύθµιση «νέας αρχής» των οφειλόµενων εισφορών 

στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και λοι̟ές διατάξεις 

 

Σήµερα, ̟ερισσότερο α̟ό ̟οτέ, καθίσταται ε̟ιτακτική η ανάγκη είσ̟ραξης 

των ληξι̟ρόθεσµων οφειλών των ̟άσης φύσεως ε̟ιχειρήσεων ̟ρος τους 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για το σκο̟ό αυτό και λαµβάνοντας υ̟όψη 

το ασφυκτικό οικονοµικό ̟εριβάλλον µέσα στο ο̟οίο λειτουργούν οι 

ε̟ιχειρήσεις, οι ο̟οίες σε µεγάλο ̟οσοστό αντιµετω̟ίζουν σηµαντικά 

̟ροβλήµατα ταµειακής ρευστότητας, έχουν εκδοθεί κατά καιρούς νοµοθετικές 

διατάξεις τµηµατικής εξόφλησης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών 

εισφορών τους. 

Οι νέες σχετικές ρυθµίσεις κρίνονται αναγκαίες για την στήριξη των 

ε̟ιχειρήσεων και της α̟ασχόλησης και εντάσσονται στο ̟λαίσιο της 

γενικότερης ̟ροσ̟άθειας για την ανασυγκρότηση της εθνικής µας οικονοµίας 

µε κύριο στόχο την µεγαλύτερη αύξηση των εισροών των ασφαλιστικών 

οργανισµών τα ο̟οία ε̟ωµίζονται την τεράστια ευθύνη της οµαλής και 

α̟ρόσκο̟της καταβολής των συντάξεων ενώ ταυτόχρονα, µέσω της 

µεταφοράς των ̟όρων ̟ρος τον Εθνικό Οργανισµό Παροχών Υ̟ηρεσιών 

Υγείας, της διασφάλισης των ̟αροχών υγείας. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος ΙΑ.3.: Πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» 

Στο Υ̟ουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

δηµιουργείται το Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», ένα ̟ολύτιµο 

εργαλείο στατιστικής α̟οτύ̟ωσης των µεγεθών της αγοράς εργασίας. Μέσω 

του ̟ληροφοριακού αυτού συστήµατος α̟αλλάσσονται οι εργοδότες α̟ό 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και αγκυλώσεις ̟ου ε̟ί σειρά ετών 

α̟οτελούσαν τροχο̟έδη για την ε̟ιχειρηµατικότητα και την ανά̟τυξη, ενώ 

ταυτόχρονα κατα̟ολεµάται η αδήλωτη εργασία και η εισφοροδιαφυγή.  

Περαιτέρω, δηµιουργούνται σηµαντικές οικονοµίες κλίµακος, διοικητικές και 

οικονοµικές, µειώνονται οι διοικητικές ε̟ιβαρύνσεις των ε̟ιχειρήσεων και το 

κόστος συµµόρφωσης των εργοδοτών, ενώ α̟οδεσµεύεται και σηµαντικός 
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αριθµός στελεχών του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας, οι ο̟οίοι ̟λέον 

ε̟ικεντρώνονται στα ελεγκτικά τους καθήκοντα. 

Συγκεκριµένα, µε το ηλεκτρονικό αυτό σύστηµα, οι αρµόδιοι φορείς της 

̟ολιτείας, αλλά και κάθε ενδιαφερόµενος ̟ολίτης έχει ̟λέον σε ζωντανό 

χρόνο και σε συνεχή βάση, ακριβή ̟ληροφόρηση και λε̟τοµερή στοιχεία για: 

- τις ροές α̟ασχόλησης (αναγγελίες ̟ροσλήψεων, καταγγελίες 

συµβάσεων αορίστου χρόνου, λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου και 

οικειοθελείς α̟οχωρήσεις),  

- τη κατηγοριο̟οίηση των ̟ροσλήψεων/α̟ολύσεων ανά τύ̟ο 

σύµβασης, µέγεθος ε̟ιχείρησης, ̟εριφέρεια,  

- την κλαδική εξειδίκευση των νέων ̟ροσλήψεων/α̟ολύσεων, 

- τις µετατρο̟ές των συµβάσεων ̟λήρους ωραρίου σε µερική ή εκ 

̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση, 

- την εξέλιξη των ε̟ιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων εργασίας, 

- την α̟ορροφητικότητα των ̟ρογραµµάτων ενεργητικών ̟ολιτικών 

του ΟΑΕ∆, κ.λ̟. 

Οι δυνατότητες του ̟ληροφοριακού συστήµατος µε την ονοµασία «ΕΡΓΑΝΗ» 

̟αρέχουν µια αξιό̟ιστη εικόνα της κίνησης και της δυναµικής της αγοράς 

εργασίας. Ε̟ιτρέ̟ουν όµως και σε κάθε ενδιαφερόµενο ̟ολίτη, να έχει 

αντικειµενική ενηµέρωση και ̟ρόσβαση σε αξιό̟ιστα στοιχεία για 

ερευνητικούς, στατιστικούς ή άλλους λόγους. 

Τέλος, η υ̟οχρέωση του υ̟ουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας να δίνει στη δηµοσιότητα ανελλι̟ώς και σε τακτική βάση στοιχεία 

καταγραφής του ̟ληροφοριακού συστήµατος, ικανο̟οιεί βασικές αρχές του 

κράτους δικαίου και κυρίως τις αρχές της διαφάνειας και της συλλογικής 

̟ληροφόρησης. 

 

Υ̟ο̟αράγραφος ΙΑ.4. : Ασφαλιστικό καθεστώς Υ̟οδιοικητών 

ασφαλιστικών οργανισµών 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ.16 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), 

οι µε ̟λήρη α̟ασχόληση Πρόεδροι και ∆ιοικητές των ασφαλιστικών 

Οργανισµών εξακολουθούν να διέ̟ονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους 

α̟ό το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, ε̟ικουρικής ασφάλισης, ̟ρόνοιας και 

υγειονοµικής ̟ερίθαλψης της οργανικής θέσης ̟ου κατείχαν ̟ριν το 

διορισµό τους στη θέση αυτή και στην ο̟οία ε̟ανέρχονται µετά τη λήξη ή τη 

διακο̟ή της θητείας τους.  

Ε̟ίσης, τα ̟ρόσω̟α ̟ου διορίζονται ε̟ικεφαλείς σε ΝΠ∆∆, σε Οργανισµούς 

δηµόσιου τοµέα, κλ̟. καταλαµβάνουν ιθύνουσες θέσεις στους Οργανισµούς 

αυτούς βρίσκονται εκτός των οργανικών θέσεων της υ̟αλληλικής ιεραρχίας 

του φορέα στον ο̟οίο το̟οθετούνται , κατά την άσκηση δε των καθηκόντων 
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τους τελούν σε σχέση ειδικής έµµισθης εντολής, η ο̟οία διέ̟εται α̟ό κανόνες 

δηµοσίου δικαίου και σε καµιά ̟ερί̟τωση δεν συνιστά σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας. 

Κατά συνέ̟εια οι Υ̟οδιοικητές των ασφαλιστικών οργανισµών 

α̟οκλείονταν α̟ό την υ̟οχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεδοµένου ότι 

δεν καταλαµβάνονταν ούτε α̟ό τις ̟ροαναφερόµενες διατάξεις της ̟αρ. 16 

του άρθρου 15 του Ν.3232/04 , ούτε α̟ό τις κοινές διατάξεις του 

ΑΝ.1846/1951 καθόσον δεν ̟ρόκειται για εργασιακή σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας. 

Με τις διατάξεις των ̟αρ. 1-3 του άρθρου 24 του ν.1469/1984 δόθηκε η 

δυνατότητα  στους ∆ιοικητές, Υ̟οδιοικητές και Προέδρους ΝΠ∆∆ και 

Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας ̟ου ̟αρέχουν τις υ̟ηρεσίες τους κατά ̟λήρη 

α̟ασχόληση και αµείβονται µε µηνιαία αντιµισθία να ασφαλίζονται στο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, εφόσον κατά το χρόνο 

της θητείας τους δεν καλύ̟τονται α̟ό άλλη κύρια ασφάλιση και εφόσον το 

ε̟ιθυµούν. Η ασφάλιση στο Ίδρυµα µε τις ανωτέρω διατάξεις δεν είναι 

υ̟οχρεωτική και αυτοδίκαιη, αλλά χωρεί µόνο µετά την υ̟οβολή σχετικής 

αίτησης.  

Κατά συνέ̟εια, για λόγους ίσης µεταχείρισης και ενιαίας αντιµετώ̟ισης 

̟ροτείνεται η διάταξη της ̟αρ.16 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 να ισχύει 

και για τους Υ̟οδιοικητές των ασφαλιστικών οργανισµών, έτσι ώστε να 

εξακολουθούν να διέ̟ονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους α̟ό το 

ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, ε̟ικουρικής ασφάλισης ,̟ρόνοιας και 

υγειονοµικής ̟ερίθαλψης της οργανικής θέσης ̟ου κατείχαν ̟ριν το 

διορισµό τους στη θέση αυτή και στην ο̟οία θα ε̟ανέλθουν µετά τη λήξη ή τη 

διακο̟ή της θητείας τους.  

 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

̟ερί̟τωση 1 της υ̟ο̟αραγράφου ΙΒ.1.: Ό̟ως είναι γνωστό, για την 

αντιµετώ̟ιση της αυξηµένης ροής ̟αράνοµα εισερχοµένων υ̟ηκόων τρίτων 

χωρών στα εξωτερικά σύνορα της χώρας µας, α̟οσ̟άται ̟ρος ενίσχυση των 

αρµόδιων για τον έλεγχο της ̟αράνοµης µετανάστευσης Υ̟ηρεσιών της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και για τη φύλαξη των κέντρων ̟ρώτης 

υ̟οδοχής ή εγκαταστάσεων ό̟ου κρατούνται οι αλλοδα̟οί, ̟ροσω̟ικό ̟ου 

̟ροέρχεται α̟ό όλες τις Υ̟ηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η ενίσχυση 
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των Υ̟ηρεσιών ̟ου αντιµετω̟ίζουν το ̟ρόβληµα αυτό κρίνεται σκό̟ιµο να 

γίνεται µε α̟όσ̟αση, καθόσον το φαινόµενο της µαζικής εισροής 

̟αράνοµων µεταναστών στη χώρα µας µεταβάλλεται το̟ικά και χρονικά, 

ανάλογα µε τις ε̟ικρατούσες συνθήκες. Περαιτέρω, οι α̟οσ̟άσεις αυτές 

κρίνονται αναγκαίες ενόψει και της εθνικής σηµασίας ̟ου έχει η 

αντιµετώ̟ιση του ̟ροβλήµατος της ̟αράνοµης µετανάστευσης και η 

εκ̟λήρωση των συναφών υ̟οχρεώσεων της χώρας µας στο ̟λαίσιο της 

εφαρµογής του κεκτηµένου Σένγκεν. 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 19 ̟.δ.100/2003) το χρονικό 

διάστηµα της α̟όσ̟ασης ̟ου διατάσσει η υ̟ηρεσία είναι µέχρι τρεις (3) 

µήνες µε δυνατότητα ̟αράτασης του χρόνου αυτού µέχρι τρεις (3) ακόµη 

µήνες, εφόσον συναινεί το ̟ροσω̟ικό ̟ου α̟οσ̟άται. Περαιτέρω, για 

χρονικό διάστηµα α̟όσ̟ασης ̟έραν του τριµήνου δεν δικαιολογούνται 

οδοι̟ορικά έξοδα, µε α̟οτέλεσµα για την κάλυψη των αναγκών 

αντιµετώ̟ισης της ̟αράνοµης µετανάστευσης να ̟ραγµατο̟οιούνται 

συνεχείς µετακινήσεις του ̟ροσω̟ικού και να µην αξιο̟οιείται η εµ̟ειρία 

̟ου α̟έκτησε αυτό, ̟ρος βλάβη του υ̟ηρεσιακού συµφέροντος. 

Προκειµένου να ̟αρέχεται κίνητρο στο ως άνω ̟ροσω̟ικό ̟ου α̟οσ̟άται, 

να ̟αραµένει ή να α̟οσ̟άται εκ νέου στις Υ̟ηρεσίες α̟όσ̟ασης και ̟έραν 

των τριών (3) µηνών και να ̟εριοριστούν οι συνεχείς µετακινήσεις του, 

̟ροτείνεται, µε την ̟αράγραφο 1 της ̟αρούσας, κατ’ α̟όκλιση α̟ό τις 

ισχύουσες διατάξεις, η δυνατότητα καταβολής των σχετικών οδοι̟ορικών 

εξόδων για το ε̟ι̟λέον χρονικό διάστηµα α̟όσ̟ασης και µέχρι έξι (6) µήνες 

συνολικά ανά ηµερολογιακό έτος. Ε̟ισηµαίνεται ότι το κόστος των 

α̟οσ̟άσεων αυτών αντιµετω̟ίζεται α̟ό τις ̟ιστώσεις 

συγχρηµατοδοτούµενων ευρω̟αϊκών ̟ρογραµµάτων. 

 

Με την ̟ροτεινόµενη διάταξη της ̟ερί̟τωσης 2 της υ̟ο̟αραγράφου ΙΒ.1. 

̟αρέχεται η δυνατότητα στο Πυροσβεστικό Σώµα να εξασφαλίσει, µέσω 

µίσθωσης, υ̟ηρεσίες αερο̟υρόσβεσης, ε̟εκτείνοντας την ισχύ συµβάσεων 

̟ου είχαν συναφθεί κατά την ̟ροηγούµενη αντι̟υρική ̟ερίοδο, µε διεθνείς 

διαγωνιστικές διαδικασίες. Με τον τρό̟ο αυτό καθίσταται δυνατή η 

εξασφάλιση των ως άνω υ̟ηρεσιών και η έγκαιρη και α̟οτελεσµατική 

θωράκιση της ̟ολιτικής ̟ροστασίας της χώρας κατά την αντι̟υρική 

̟ερίοδο του 2013, στο ̟λαίσιο της ε̟ανεκτίµησης των ε̟ιχειρησιακών 

α̟αιτήσεων, ιδίως λόγω των κλιµατολογικών, µετεωρολογικών δεδοµένων, 

οι ο̟οίες είναι ̟λέον όµοιες µε αυτές της ̟ροηγούµενης αντι̟υρικής 

̟εριόδου. 
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Υ̟ο̟αράγραφος ΙΒ.2. Ρυθµίσεις Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 
 

Περί̟τωση 1: Το γεωγραφικό κριτήριο σχηµατισµού των σωµατείων των 

αστυνοµικών α̟οτελεί ενιαίο και αδιαίρετο κριτήριο το ο̟οίο εφαρµόσθηκε 

στην ̟ράξη χωρίς ̟ροβλήµατα ε̟ί ̟ερί̟ου µία εικοσαετία. Η οργάνωση των 

σωµατείων των αστυνοµικών βάσει υ̟ηρεσιακού κριτηρίου (ανά αστυνοµική 

διεύθυνση ή διεύθυνση αστυνοµίας) καθιστά τα σωµατεία σαφώς ̟ιο ευάλωτα 

σε ̟αρεµβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας και µεταβολές, σε αντίθεση µε την 

οργάνωσή τους βάσει του γεωγραφικού κριτηρίου (ανά νοµό).  

Περί̟τωση 2: ∆ιά του ν. 3938/2011 ε̟ήλθε κατακερµατισµός υφιστάµενων 

σωµατείων αστυνοµικών και στην ̟ράξη σταδιακή α̟οδυνάµωσή τους. Ιδίως 

σε ε̟οχές ̟ου ̟ροωθούνται ρυθµίσεις συνενωτικές (̟.χ. Καλλικράτης), η 

̟ολυδιάσ̟αση των σωµατείων των αστυνοµικών δυσχεραίνει τη λειτουργία 

τους, α̟οδυναµώνει τη «φωνή» τους, και δηµιουργεί ανισότητες ακόµα και 

µεταξύ τους. Η οργάνωση των σωµατείων ανά νοµό εξασφαλίζει τη 

γνησιότερη συνδικαλιστική εκ̟ροσώ̟ηση και την α̟οφυγή 

κατακερµατισµού της δύναµης των εργαζοµένων α̟ό την ̟ολλα̟λή 

συµµετοχή αυτών σε διάφορες οργανώσεις. Τούτο ε̟ιβάλλεται και α̟ό τις 

σηµερινές κοινωνικές συνθήκες, δεδοµένου ότι το αστυνοµικό συνδικαλιστικό 

κίνηµα, ό̟ως και ο συνδικαλισµός γενικότερα, ̟ερνάει σοβαρότατη κρίση 

και το ζητούµενο είναι η συσ̟είρωση και µαζικο̟οίηση όλων των δυνάµεων 

και όχι ο εκ του νόµου ̟ολυκερµατισµός τους.  

Περί̟τωση 3: Οι εντός των νοµών µετακινήσεις των αστυνοµικών είναι 

̟ολυάριθµες κατ’ έτος (µόνο στην Αττική ̟ερί τις 2.000) γεγονός ̟ου καθιστά 

ιδιαιτέρως δυσχερή τη λειτουργία ̟ολλών σωµατείων ανά νοµό, τα ο̟οία εκ 

των ̟ραγµάτων εξαναγκάζονται σε ̟ολυάριθµες κατ’ έτος 

εγγραφοδιαγραφές. 

Περί̟τωση 4: Η ισχύς του εκλογικού συστήµατος της α̟λής αναλογικής ̟ου 

εισήχθη στα συνδικαλιστικά σωµατεία των αστυνοµικών µε το ν. 3938/2011, 

διά του ο̟οίου ε̟ιτρέ̟εται ο σχηµατισµός ̟αραταξιακών ψηφοδελτίων, 

ενθαρρύνει τον αναφανδόν «κοµµατισµό» και τις ̟αραταξιακές διαµάχες στα 

σώµατα ασφαλείας. Οι εκδηλώσεις υ̟έρ ̟ολιτικών ̟αρατάξεων στο χώρο των 

ενό̟λων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας έρχονται σε αντίθεση µε το 

αρ. 29 ̟αρ. 3 εδ. α’ του Συντάγµατος αλλά και µε το Π.∆. 120/2008, στο 

άρθρο αρ. 11 ̟αρ. 1 εδ. β του ο̟οίου ̟ροβλέ̟εται ότι «Οι ο̟οιασδή̟οτε 

µορφής δηµόσιες εκδηλώσεις υ̟έρ ή κατά ̟ολιτικών κοµµάτων ή ̟ολιτικών 

̟ροσώ̟ων» συνιστούν ̟ειθαρχικό αδίκηµα το ο̟οίο µάλιστα ε̟ισύρει την 

ανώτερη ̟ειθαρχική ̟οινή της αργίας µε α̟όλυση. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 

Μέχρι σήµερα ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην καταστολή του φαινοµένου, 

δηλαδή στη λειτουργία ελεγκτικών µηχανισµών µε κυριότερους φορείς το 

Γραφείο του Γενικού Ε̟ιτρό̟ου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Γενικό 

Ε̟ιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, την Κεντρική Ε̟ιτρο̟ή του Υ̟ουργείου 

Οικονοµικών για την κατα̟ολέµηση  ξε̟λύµατος ̟αράνοµου χρήµατος και 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, το Σ∆ΟΕ, τον Εισαγγελέα κατά της 

∆ιαφθοράς, τα εξειδικευµένα σώµατα ε̟ιθεώρησης των Υ̟ουργείων 

Μεταφορών, Υγείας, Περιβάλλοντος, ∆ηµοσίων έργων κλ̟.  

Το έλλειµµα στην ̟ολιτική κατά της διαφθοράς ̟αρουσιάζεται στον τοµέα 

της ̟ρόληψης µε εστίαση σε ε̟ιλεγµένους τοµείς ̟ου ευνοούν τα φαινόµενα 

διαφθοράς και σε ̟ροκαθορισµένα ε̟ιδιωκόµενα α̟οτελέσµατα. Η διαφθορά 

α̟οτελεί σύµ̟τωµα και η αναζήτηση των αιτίων του καταλαµβάνει  ένα ̟ολύ 

µεγάλο µέρος τόσο των ρυθµίσεων αλλά και της οργάνωσης και λειτουργία 

των δηµοσίων υ̟ηρεσιών. Αυτή η ̟ροσέγγιση ̟ροϋ̟οθέτει το συντονισµό 

όλων των εµ̟λεκόµενων µερών για τη διαµόρφωση και εφαρµογή µιας 

στρατηγικής µε στόχους τη λήψη µέτρων ̟ρόληψης και κατα̟ολέµησης, 

̟έραν των δράσεων των ελεγκτικών σωµάτων. Στο ̟λαίσιο αυτό 

̟εριλαµβάνονται και µέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας 

και της ακεραιότητας. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση η Οµάδα δράσης για την Ελλάδα ξεκίνησε 

συνεργασία µε τα εµ̟λεκόµενα Υ̟ουργεία µε στόχο να υ̟οστηρίξει τεχνικά 

το σχεδιασµό ενός οδικού χάρτη για την κατα̟ολέµηση της διαφθοράς  µε 

βασικές ̟ροτεραιότητες: 

α. Τη θέσ̟ιση µιας συνολικής στρατηγικής για την κατα̟ολέµηση της 

διαφθοράς µε ̟ολιτική δέσµευση, συµ̟εριλαµβανοµένης της ενίσχυσης  του 

̟λαισίου κατα̟ολέµησης της διαφθοράς σε τοµείς  ό̟ου χρειάζεται. 

β. Την ενίσχυση του συντονισµού, συµ̟εριλαµβανοµένου του συντονισµού 

µέσω ενός εθνικού συντονιστή. 

γ. Την ενίσχυση του νοµικού ̟λαισίου. 

δ. Την ενίσχυση της ̟ρόληψης, της ευαισθητο̟οίησης και της δηµόσιας 

ακεραιότητας. 

ε. Την ενίσχυση της οικονοµικής διερεύνησης και της δίωξης της διαφθοράς, 

ιδίως σε τοµείς υψηλού κινδύνου. 

στ. Την ενίσχυση της ανταλλαγής ̟ληροφοριών. 
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Προϋ̟όθεση για την εξειδίκευση και εφαρµογή του οδικού χάρτη, ό̟ως 

̟ροβλέ̟εται στο ως άνω β) στοιχείο είναι η σύσταση µιας θέσης Εθνικού 

Συντονιστή, ο ο̟οίος θα συντονίζει τα Υ̟ουργεία και όλες τις εµ̟λεκόµενες 

υ̟ηρεσίες για τη διαµόρφωση και εφαρµογή της στρατηγικής για την 

κατα̟ολέµηση της διαφθοράς. 

Ως εκ τούτου, η ̟αρούσα ρύθµιση, εκτός α̟ό τη σύσταση της θέσης του 

Εθνικού Συντονιστή,  ̟ροβλέ̟ει τη δηµιουργία µιας Συντονιστικής 

Ε̟ιτρο̟ής για την υ̟οστήριξη του έργου του, αλλά και για να διασφαλίσει τη 

συµµετοχή των κυριότερων δοµών στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της ως 

άνω στρατηγικής. Ε̟ίσης, ̟ροβλέ̟ει την ε̟ιστηµονική υ̟οστήριξη του 

Εθνικού Συντονιστή και της Συντονιστικής Ε̟ιτρο̟ής α̟ό ανεξάρτητο 

Συµβουλευτικό Σώµα µε διεθνή εµ̟ειρία και τεχνογνωσία στα σχετικά 

θέµατα. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο ΙΓ.1. συστήνεται η θέση του Εθνικού Συντονιστή µε 

̟ενταετή θητεία και καθορίζεται η α̟οστολή του. 

 

Στην υ̟ο̟αράγραφο ΙΓ.2. ̟εριγράφονται οι αρµοδιότητές του και η 

υ̟οχρέωσή του για ενηµέρωση του Πρωθυ̟ουργού και της Βουλής µε ετήσια 

έκθεσή του. Εξειδικεύονται οι δραστηριότητες ̟ου θα ανα̟τύσσει για την 

ε̟ιτέλεση του σκο̟ού του. Ε̟ίσης γίνεται αναφορά στον οδικό χάρτη για την 

κατα̟ολέµηση της διαφθοράς ̟ου έχει συνυ̟ογραφεί α̟ό  ̟έντε Υ̟ουργεία 

και ο ο̟οίος α̟οτελεί µια ̟ρώτη βάση για τη διαµόρφωση µιας συνολικής 

στρατηγικής κατά της διαφθοράς  µε ορίζοντα τριετίας. 

 

Στην υ̟ο̟αράγραφο ΙΓ.3. αναφέρεται η σύνθεση  και οι αρµοδιότητες της 

Συντονιστικής Ε̟ιτρο̟ής η ο̟οία ε̟ικουρεί τον Εθνικό Συντονιστή και 

διασφαλίζει την ενεργό συµµετοχή όλων των εµ̟λεκόµενων, Υ̟ουργείων και 

Ελεγκτικών Σωµάτων στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της στρατηγικής για 

την κατα̟ολέµηση της διαφθοράς. 

 

Με την υ̟ο̟αράγραφο ΙΓ.4. ρυθµίζεται η λειτουργία ενός Συµβουλευτικού 

Σώµατος, α̟οτελούµενου α̟ό εµ̟ειρογνώµονες καθώς και α̟ό εκ̟ροσώ̟ους 

φορέων α̟ό την Ελλάδα και το εξωτερικό µε έργο την κατα̟ολέµηση της 

διαφθοράς. Ο ορισµός των µελών του γίνεται µε α̟όφαση του 

Πρωθυ̟ουργού. Ο ρόλος του Συµβουλευτικού Σώµατος είναι η ̟αροχή 

συµβουλευτικής και ε̟ιστηµονικής – τεχνοκρατικής υ̟οστήριξης στον Εθνικό 

Συντονιστή και στη Συντονιστική Ε̟ιτρο̟ή. 
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Στην υ̟ο̟αράγραφο ΙΓ.5. ̟ροβλέ̟εται το ̟ροσω̟ικό το ο̟οίο θα 

α̟οσ̟ασθεί ή θα µεταταγεί για την καθηµερινή λειτουργία  και ε̟ιστηµονική 

και διοικητική υ̟οστήριξη του  Εθνικού Συντονιστή. 

 

Στην υ̟ο̟αράγραφο ΙΓ.6. αναφέρεται σε ζητήµατα του ̟ροϋ̟ολογισµού ̟ου 

α̟αιτείται για τη λειτουργία του Εθνικού Συντονιστή και της Συντονιστικής 

Ε̟ιτρο̟ής.  Σχετικά µε τις δα̟άνες σηµειώνεται ότι τόσο για τη Συντονιστική 

Ε̟ιτρο̟ή όσο και για το Συµβουλευτικό Σώµα δεν ̟ροβλέ̟εται αµοιβή των 

µελών τους. 

 

 

Άρθρο ∆εύτερο- Έναρξη ισχύος 

 

Τέλος, µε το άρθρο δεύτερο ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου αυτού α̟ό τη 

δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στις ε̟ιµέρους διατάξεις του.  
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