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ΣΧΕ∆ΙΟ   ΝΟΜΟΥ 
 

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» 

 
 

Άρθρο ̟ρώτο   
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.∆. 356/1974, 
Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ   

 
1. Οι ληξι̟ρόθεσµες έως την 31.12.2012 οφειλές, ̟ου είναι βεβαιωµένες στις 

∆ηµόσιες Οικονοµικές Υ̟ηρεσίες και στα Τελωνεία του Κράτους σύµφωνα µε 
τον Κώδικα Είσ̟ραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974), δύνανται, κατό̟ιν 
αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει ̟ραγµατική οικονοµική 
αδυναµία και δυνατότητα τήρησης ̟ρογράµµατος δόσεων  να ρυθµίζονται 
έως και σε σαράντα οκτώ (48) ισό̟οσες µηνιαίες δόσεις και ̟άντως όχι ̟έραν 
της 30. 6.2017 και να καταβάλλονται ως εξής:  
α) µε α̟αλλαγή α̟ό τις ̟ροσαυξήσεις εκ̟ρόθεσµης καταβολής κατά ̟οσοστό 
̟ενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η καταβολή ̟ραγµατο̟οιηθεί εφά̟αξ έως 
και την30.6..2013, 
β)µε α̟αλλαγή ̟οσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) των ̟ροσαυξήσεων 
εκ̟ρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υ̟αχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί 
έως και την 30.6.2014, 
γ) µε α̟αλλαγή ̟οσοστού τριάντα ̟έντε τοις εκατό (35%) των ̟ροσαυξήσεων 
εκ̟ρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υ̟αχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί 
έως και την 30.6.2015,  
δ) µε α̟αλλαγή ̟οσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των ̟ροσαυξήσεων 
εκ̟ρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υ̟αχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί 
έως και την 30.6.2016,  
ε) µε α̟αλλαγή ̟οσοστού εικοσι̟έντε τοις εκατό (25%) των ̟ροσαυξήσεων 
εκ̟ρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υ̟αχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί 
έως και την 30.6.2017. 
Ως ̟ροσαυξήσεις εκ̟ρόθεσµης καταβολής για την εφαρµογή των ως άνω 
α̟αλλαγών λογίζονται σε κάθε ̟ερί̟τωση οι ̟ροσαυξήσεις ό̟ως έχουν 
διαµορφωθεί την 1.1.2013. 
στ) οι οφειλέτες ̟ρέ̟ει να έχουν υ̟οβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις 
καθώς και να είναι ενήµεροι για τις οφειλες τους µε ηµεροµηνία καταβολής 
α̟ό την 1.1.2013.      
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Σε κάθε ̟ερί̟τωση και ανεξαρτήτως ̟οσού οφειλής χορηγείται η ρύθµιση 
µόνο εφόσον ο αιτών α̟οδεικνύει ότι µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί στο ύψος της 
µηνιαίας δόσης.    
 

2. Κατ’ εξαίρεση, τα φυσικά ̟ρόσω̟α µη ε̟ιτηδευµατίες  οι ο̟οίοι αδυνατούν 
να αντα̟οκριθούν σε ̟ρόγραµµα δόσεων της ̟ερί̟τωσης 1 της ̟αρούσας 
υ̟ο̟αραγράφου, έχουν την δυνατότητα να εξοφλήσουν σε ̟ερισσότερες 
ισό̟οσες µηνιαίες δόσεις χωρίς όµως το ευεργέτηµα της α̟αλλαγής των 
̟ροσαυξήσεων ανάλογα µε τα εισοδήµατά τους. Για ̟οσό βασικής οφειλής 
άνω των ̟έντε χιλιάδων (5.000) ευρώ α̟αιτείται η ̟ροσκόµιση στοιχείων ̟ου 
α̟οδεικνύουν ότι δεν δύνανται να α̟ο̟ληρώσουν την οφειλή τους αλλά 
µ̟ορούν να αντα̟οκριθούν σε συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα δόσεων. 

 
3. Η υ̟αχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή α̟ό την 1.1.2013, ε̟ιβαρύνεται µε 

̟ροσαυξήσεις εκ̟ρόθεσµης καταβολής οι ο̟οίες υ̟ολογίζονται µε βάση το 
ισχύον ε̟ιτόκιο αναφοράς για ̟ράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρω̟αϊκής 
Κεντρικής Τρά̟εζας κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υ̟αγωγής, ̟λέον 
οκτώ εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υ̟ολογισµένο, το ο̟οίο και ̟αραµένει 
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, αντί των κατά ΚΕ∆Ε 
̟ροσαυξήσεων εκ̟ρόθεσµης καταβολής 
 

4. Στη ρύθµιση υ̟άγεται υ̟οχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και 
ληξι̟ρόθεσµων έως και την 31.12.2012 οφειλών  ̟ου δεν έχουν τακτο̟οιηθεί 
κατά νόµιµο τρό̟ο µε αναστολή ̟ληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική 
ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξι̟ροθέσµων οφειλών, ενώ δύνανται να 
υ̟αχθούν µετά α̟ό ε̟ιλογή του οφειλέτη και : 

α) βεβαιωµένες και ληξι̟ρόθεσµες έως και την 31.12.2012 οφειλές  ̟ου  τελούν 
σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, 

β) βεβαιωµένες έως και την 31.12.2012 οφειλές,    

γ) βεβαιωµένες και ληξι̟ρόθεσµες έως και την 31.12.2012 οφειλές ̟ου έχουν 
υ̟αχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξι̟ροθέσµων 
οφειλών, των ο̟οίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες 
ληξι̟ρόθεσµες έως και την ανωτέρω ηµεροµηνία µη ρυθµισµένες οφειλές οι 
ο̟οίες υ̟άγονται υ̟οχρεωτικά, 

δ) βεβαιωµένες και ληξι̟ρόθεσµες έως και την 31.12.2012 οφειλές ̟ου έχουν 
υ̟αχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξι̟ροθέσµων 
οφειλών, των ο̟οίων οι όροι τηρούνται, εφόσον ε̟ιλεγεί ̟ρόγραµµα 
ρύθµισης µε µικρότερο ή ίσο αριθµό δόσεων. 

 

5. Εξαιρούνται και δεν υ̟άγονται στη ρύθµιση: 

α) οφειλές  υ̟αχθείσες σε νοµοθετική ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής 
καταβολής η ο̟οία α̟ωλέσθη µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης του ̟αρόντος 
στη Βουλή των Ελλήνων, 
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β) οφειλές ̟ου αφορούν οφειλέτες ̟ου έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ 
αυτών ̟οινική δίωξη  για φοροδιαφυγή.  

 

6. Για την υ̟αγωγή στη ρύθµιση είναι α̟αραίτητα: α) αναλυτική δήλωση όλων 
των εισοδηµάτων, ̟εριουσιακών στοιχείων και τυχόν οφειλών ̟ρος τρίτα 
̟ρόσω̟α,  β) η δια̟ίστωση ότι έχουν υ̟οβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις  της 
τελευταίας ̟ενταετίας και γ) αν οι συνολικές βασικές οφειλές υ̟ερβαίνουν το 
̟οσό των εβδοµήντα ̟έντε (75.000) χιλιάδων ευρώ,  η ̟ροσκόµιση στοιχείων 
α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει η ̟ρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία και η 
δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθµισης, µε υ̟ογραφή για τον έλεγχο και 
την ̟ιστο̟οίηση αυτών α̟ό ανεξάρτητο εκτιµητή. Για συνολικές βασικές 
οφειλές ̟ου υ̟ερβαίνουν το ̟οσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ  
̟έραν των οριζόµενων στο ̟ροηγούµενο εδάφιο ̟ροϋ̟οθέσεων  α̟αιτείται η 
̟ρόσθετη ̟αροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εµ̟ράγµατης ασφάλειας για το 
σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιµητής θα ̟ροσδιορίζει την αξία της 
̟ροσφερόµενης διασφάλισης.  

 

7. Η ̟ρώτη δόση της ρύθµισης είναι καταβλητέα µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες 
ηµέρες α̟ό την ηµέρα υ̟οβολής της αίτησης για υ̟αγωγή στη ρύθµιση, οι δε 
ε̟όµενες δόσεις την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των ε̟όµενων µηνών. Η 
καταβολή της οφειλής δύναται να ̟ραγµατο̟οιείται µέσω ̟άγιας εντολής 
στους φορείς είσ̟ραξης. Η καθυστέρηση ̟ληρωµής µίας δόσης συνε̟άγεται 
την ε̟ιβάρυνση αυτής µε ̟ροσαύξηση δεκα̟έντε τοις εκατό (15%). Η δόση 
αυτή µε την αναλογούσα ̟ροσαύξηση ̟ρέ̟ει να καταβληθεί το αργότερο 
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας καταβολής της ε̟όµενης δόσης.  

 
8. Η ρύθµιση α̟όλλυται, µε συνέ̟εια την υ̟οχρεωτική άµεση καταβολή του 

υ̟ολοί̟ου της οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία  βεβαίωσης και την άµεση 
ε̟ιδίωξη της είσ̟ραξής του µε όλα τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ισχύουσα 
νοµοθεσία µέτρα, τηρουµένων και των διατάξεων ̟ερί δηµοσιο̟οίησης 
ληξι̟ροθέσµων οφειλών του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) εάν ο 
οφειλέτης:  
α) δεν καταβάλλει εµ̟ρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης ̟έραν της µίας φοράς,  
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µήνα,  
γ) δεν υ̟οβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου 
̟ροστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των 
οφειλών  του και µέχρι την εξόφλησή τους,  
δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές  του α̟ό την ηµεροµηνία υ̟αγωγής στη 
ρύθµιση και µετά,   
ε) έχει υ̟οβάλει ελλι̟ή ή αναληθή στοιχεία ̟ροκειµένου να του χορηγηθεί η 
ρύθµιση. 
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9. Η υ̟αγωγή στην εν λόγω ρύθµιση τµηµατικής καταβολής και η συνε̟ής 
συµµόρφωση σε αυτή ̟αρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα: 

α) χορηγείται α̟οδεικτικό ενηµερότητας α̟ό την αρµόδια ∆.Ο.Υ. µηνιαίας 
ισχύος, σύµφωνα µε τις λοι̟ές ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990, 
ό̟ως ισχύει και µε την ε̟ιφύλαξη της ε̟όµενης ̟αραγράφου, 

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ̟οινής ̟ου ε̟ιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 1882/1990 ό̟ως ισχύει σήµερα ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή 
της, διακό̟τεται. 

γ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης ε̟ί 
κινητών ή ακινήτων µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο οφειλές 
̟ου ρυθµίζονται µε τις διατάξεις αυτής της υ̟ο̟αραγράφου.  Η αναστολή 
αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις ̟ου έχουν ε̟ιβληθεί στα χέρια τρίτων ή 
έχουν εκδοθεί οι σχετικές ̟αραγγελίες, τα α̟οδιδόµενα όµως ̟οσά α̟ό αυτές 
λαµβάνονται υ̟όψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον 
δεν ̟ιστώνονται µε άλλες οφειλές ̟ου δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης 
α̟ολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα ̟ου έχουν ανασταλεί 
συνεχίζονται. 
δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το άρθρο 7 του 
ν. 2120/1993 (Α’  24), ό̟ως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 
̟αράγραφος 3 του ν. 2523/1997 (Α’ 179). 
 

10. Το ∆ηµόσιο  ̟ροβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών α̟αιτήσεων 
του οφειλέτη κατά του  ∆ηµοσίου και µέχρι του ύψους των οφειλών του, κατά 
τις  διατάξεις  του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (K.E.∆.E.) και µετά τη 
συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ̟ου του 
χορηγήθηκε.  

 

11. Το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση του 
οφειλέτη στη  ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ̟ου του χορηγήθηκε: 
 
α) να ε̟ιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υ̟οθήκες σε ̟εριουσιακά 
στοιχεία  του οφειλέτη  των συνυ̟όχρεων ̟ροσώ̟ων ή  των εγγυητών,  
εφόσον  η οφειλή δεν είναι   ασφαλισµένη, 
β) να µην χορηγεί α̟οδεικτικό ενηµερότητας  στα ̟ρόσω̟α της 
̟ροηγούµενης  υ̟ο̟ερί̟τωσης, ακόµη και αν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις 
χορήγησης  αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη, 
γ) να  δίνει  εντολή  ̟αρακράτησης µέρους  ή  του  συνόλου της χρηµατικής  
α̟αίτησης του οφειλέτη  κατά τρίτων  ̟ροσώ̟ων για  την είσ̟ραξη  της  
ο̟οίας   ζητείται το α̟οδεικτικό ενηµερότητας, 
 

12. Τα ̟οσά  ̟ου εισ̟ράττονται  α̟ό την  ̟αρακράτηση ̟οσοστού 
α̟αίτησης του   οφειλέτη λόγω της χορήγησης α̟οδεικτικού  ενηµερότητας 
για είσ̟ραξη  χρηµάτων ή κατό̟ιν συµψηφισµού καλύ̟τουν δόση ή δόσεις 
της χορηγηθείσας  ρύθµισης.  
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13. Η ̟αραγραφή των οφειλών για τα ο̟οία υ̟οβάλλεται αίτηση υ̟αγωγής στη 

ρύθµιση αναστέλλεται α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής της αίτησης και για 
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα ̟ου αφορά η ρύθµιση ανεξαρτήτως 
καταβολής ο̟οιουδή̟οτε ̟οσού και δεν συµ̟ληρώνεται ̟ριν ̟αρέλθει ένα 
έτος α̟ό τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.  
 

14. Αρµόδιο όργανο για την χορήγηση της ρύθµισης του άρθρου αυτού 
είναι ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων ο ο̟οίος δύναται µε α̟όφασή 
του να εκχωρεί την αρµοδιότητα αυτή. 

 
15. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων 

καθορίζονται  α) οι ̟ροϋ̟οθέσεις  υ̟αγωγής στις ανωτέρω διατάξεις και µέσω 
διαδικτυακής εφαρµογής της Γ.Γ.Π.Σ, β) οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις υ̟ό τις 
ο̟οίες οφειλέτης ̟ου έχει υ̟αχθεί στη ρύθµιση δύναται να υ̟αχθεί σε άλλο 
̟ρόγραµµα της ̟ερί̟τωσης 1 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, γ) τα 
α̟αιτούµενα στοιχεία, ανά ύψος βασικής οφειλής, τα ο̟οία θα δηλώνονται ή 
και ̟ροσκοµίζονται, καθώς και η ε̟αγγελµατική ιδιότητα των ανεξάρτητων 
εκτιµητών, ό̟ου ̟ροβλέ̟ονται, δ) οι φορολογικές υ̟οχρεώσεις οι ο̟οίες 
̟ρέ̟ει να εκ̟ληρώνονται για να µην α̟ωλεσθεί η ρύθµιση, ε) ε̟ι̟λέον όροι 
και ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ληρούνται για να καθίσταται ενεργή η 
ρύθµιση, και στ) οι λε̟τοµέρειες και κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής των 
διατάξεων της υ̟ο̟αραγράφου αυτής. 
 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ   
 

1. Οφειλές βεβαιωµένες  στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υ̟ηρεσίες και στα Τελωνεία 
του Κράτους σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσ̟ραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 
356/1974, Κ.Ε.∆.Ε.), δύνανται, κατό̟ιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον 
συντρέχει ̟ραγµατική οικονοµική αδυναµία και δυνατότητα τήρησης 
̟ρογράµµατος δόσεων, να ρυθµίζονται ά̟αξ και να καταβάλλονται:   
Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισό̟οσες µηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως 
είκοσι τέσσερις (24) ισό̟οσες µηνιαίες δόσεις, εφόσον ̟ρόκειται για οφειλές  
̟ου βεβαιώνονται α̟ό έκτακτη αιτία.  
 

2. Σε κάθε ̟ερί̟τωση και ιδιαιτέρως για ̟οσά βασικής οφειλής άνω των ̟έντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ  χορηγείται η ρύθµιση µόνο εφόσον ο αιτών 
α̟οδεικνύει ότι µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί στο ύψος της µηνιαίας δόσης.   
 

3. Η υ̟αχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή ε̟ιβαρύνεται µε ̟ροσαυξήσεις 
εκ̟ρόθεσµης καταβολής οι ο̟οίες υ̟ολογίζονται α̟ό 1.1.2013 µε βάση το 
ισχύον ε̟ιτόκιο αναφοράς για ̟ράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρω̟αϊκής 
Κεντρικής Τρά̟εζας κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υ̟αγωγής, ̟λέον 
οκτώ εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υ̟ολογισµένο, το ο̟οίο και ̟αραµένει 
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, αντί των κατά Κ.Ε.∆.Ε.  
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̟ροσαυξήσεων εκ̟ρόθεσµης καταβολής.   
 

4. Στη ρύθµιση υ̟άγεται υ̟οχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και 
ληξι̟ρόθεσµων οφειλών ̟ου δεν έχουν τακτο̟οιηθεί κατά νόµιµο τρό̟ο µε 
αναστολή ̟ληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής 
καταβολής ληξι̟ροθέσµων οφειλών, ενώ δύνανται να υ̟αχθούν µετά α̟ό 
ε̟ιλογή του οφειλέτη και βεβαιωµένες και ληξι̟ρόθεσµες  οφειλές  ̟ου 
τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή. 

 
5. Εξαιρούνται και δεν υ̟άγονται στη ρύθµιση οφειλές ̟ου αφορούν  οφειλέτες  

̟ου έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ̟οινική δίωξη για 
φοροδιαφυγή.  
 

6. Για την υ̟αγωγή στη ρύθµιση είναι α̟αραίτητα: α) η αναλυτική δήλωση 
όλων των εισοδηµάτων, ̟εριουσιακών στοιχείων και τυχόν οφειλών ̟ρος 
τρίτα ̟ρόσω̟α, β) η δια̟ίστωση ότι έχουν υ̟οβληθεί οι φορολογικές  
δηλώσεις  της τελευταίας ̟ενταετίας και γ) αν οι  συνολικές βασικές οφειλές 
υ̟ερβαίνουν το ̟οσό των  ̟ενήντα (50.000) χιλιάδων ευρώ, η ̟ροσκόµιση 
στοιχείων α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει  η ̟ρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία, και  η 
δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθµισης, µε υ̟ογραφή για τον έλεγχο και 
την ̟ιστο̟οίηση αυτών α̟ό  ανεξάρτητο εκτιµητή. Για συνολικές βασικές 
οφειλές ̟ου υ̟ερβαίνουν το ̟οσό των εκατόν ̟ενήντα χιλιάδων (150.000) 
ευρώ, ̟έραν της τήρησης των οριζόµενων στο ̟ροηγούµενο εδάφιο 
̟ροϋ̟οθέσεων α̟αιτείται η ̟ρόσθετη ̟αροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή 
εµ̟ράγµατης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιµητής θα 
̟ροσδιορίσει την αξία της ̟ροσφερόµενης διασφάλισης.  
 

7. Η ̟ρώτη δόση της ρύθµισης είναι καταβλητέα µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες 
ηµέρες α̟ό την ηµέρα υ̟οβολής της αίτησης για υ̟αγωγή στη ρύθµιση, οι δε 
ε̟όµενες δόσεις την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των ε̟όµενων µηνών. Η 
καταβολή της οφειλής δύναται να ̟ραγµατο̟οιείται µέσω ̟άγιας εντολής 
στους φορείς είσ̟ραξης. Η καθυστέρηση ̟ληρωµής µίας δόσης συνε̟άγεται 
την ε̟ιβάρυνση αυτής µε ̟ροσαύξηση δεκα̟έντε τοις εκατό (15%). Η δόση 
αυτή µε την αναλογούσα ̟ροσαύξηση ̟ρέ̟ει να καταβληθεί το αργότερο 
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας καταβολής της ε̟όµενης δόσης.  
 

8. Η ρύθµιση α̟όλλυται µε συνέ̟εια την υ̟οχρεωτική άµεση καταβολή του 
υ̟ολοί̟ου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία  βεβαίωσης, και την άµεση 
ε̟ιδίωξη της είσ̟ραξής του µε όλα τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ισχύουσα 
νοµοθεσία µέτρα, τηρουµένων και των διατάξεων ̟ερί δηµοσιο̟οίησης 
ληξι̟ρόθεσµων οφειλών του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), εάν ο 
οφειλέτης:  
α) δεν καταβάλλει εµ̟ρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης ̟έραν της µίας φοράς,   
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός,  
γ) δεν υ̟οβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου 
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̟ροστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των 
οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους,  
δ) δεν είναι ενήµερος  στις οφειλές του α̟ό την ηµεροµηνία υ̟αγωγής στη 
ρύθµιση και µετά,  
ε) έχει υ̟οβάλει ελλι̟ή ή αναληθή στοιχεία ̟ροκειµένου να του χορηγηθεί η 
ρύθµιση. 
 

9. Η υ̟αγωγή στην εν λόγω ρύθµιση τµηµατικής καταβολής και η συνε̟ής 
συµµόρφωση σε αυτήν ̟αρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα: 
α) χορηγείται α̟οδεικτικό ενηµερότητας α̟ό την αρµόδια ∆.Ο.Υ. µηνιαίας 
ισχύος, σύµφωνα µε τις λοι̟ές ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990, 
ό̟ως ισχύει και µε την ε̟ιφύλαξη της ε̟όµενης ̟αραγράφου.  
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ̟οινής ̟ου ε̟ιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν.1882/1990 ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεση της, διακό̟τεται. 
γ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης ε̟ί 
κινητών ή ακινήτων µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο οφειλές 
̟ου ρυθµίζονται µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν 
ισχύει για κατασχέσεις ̟ου έχουν ε̟ιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί 
οι σχετικές ̟αραγγελίες, τα α̟οδιδόµενα όµως ̟οσά α̟ό αυτές λαµβάνονται 
υ̟όψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν 
̟ιστώνονται µε άλλες οφειλές ̟ου δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης 
α̟ολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα ̟ου έχουν ανασταλεί 
συνεχίζονται. 
δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το άρθρο 7 του 
ν. 2120/1993 (Α’ 24), ό̟ως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 
̟αράγραφος 3 του ν. 2523/1997 (Α’ 179 Α). 
 

10. Το ∆ηµόσιο ̟ροβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών α̟αιτήσεων 
του οφειλέτη κατά του  ∆ηµοσίου και µέχρι του ύψους των οφειλών του, κατά 
τις  διατάξεις  του ν.δ. 356/1974 (K.E.∆.E.) και µετά τη συµµόρφωση του 
οφειλέτη στη  ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ̟ου του χορηγήθηκε.   

 

11. Το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση του 
οφειλέτη στη  ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ̟ου του χορηγήθηκε: 
α) να ε̟ιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υ̟οθήκες σε ̟εριουσιακά 
στοιχεία  του οφειλέτη  των συνυ̟όχρεων ̟ροσώ̟ων ή  των εγγυητών,  
εφόσον  η οφειλή  δεν είναι   ασφαλισµένη,  
β) να µην χορηγεί α̟οδεικτικό ενηµερότητας στα ̟ρόσω̟α της 
̟ροηγούµενης  ̟ερί̟τωσης, ακόµη και αν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις 
χορήγησης  αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη. 
γ) να  δίνει  εντολή  ̟αρακράτησης µέρους  ή  του  συνόλου της χρηµατικής  
α̟αίτησης του οφειλέτη  κατά τρίτων  ̟ροσώ̟ων, για  την είσ̟ραξη  της  
ο̟οίας   ζητείται το α̟οδεικτικό ενηµερότητας. 
 

12. Τα ̟οσά  ̟ου εισ̟ράττονται  α̟ό την  ̟αρακράτηση ̟οσοστού 
α̟αίτησης του   οφειλέτη λόγω της χορήγησης α̟οδεικτικού  ενηµερότητας 
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για είσ̟ραξη  χρηµάτων ή κατό̟ιν συµψηφισµού, καλύ̟τουν δόση ή δόσεις 
της χορηγηθείσας  ρύθµισης.  
 

13. Η ̟αραγραφή των οφειλών για τις ο̟οίες υ̟οβάλλεται αίτηση υ̟αγωγής στη 
ρύθµιση αναστέλλεται α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής της αίτησης και για 
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα ̟ου αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως 
καταβολής ο̟οιουδή̟οτε ̟οσού, και δεν συµ̟ληρώνεται ̟ριν ̟αρέλθει ένα 
έτος α̟ό τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.  
 

14. Αρµόδιο όργανο για την χορήγηση της ρύθµισης του άρθρου αυτού 
είναι ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων ο ο̟οίος δύναται µε α̟όφασή 
του να εκχωρεί την αρµοδιότητα αυτή. 
 

15. Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων 
καθορίζονται: α) οι ̟ροϋ̟οθέσεις  υ̟αγωγής στις ανωτέρω διατάξεις και µέσω 
διαδικτυακής εφαρµογής της Γ.Γ.Π.Σ, β) τα είδη των οφειλών τα ο̟οία 
δύνανται να υ̟αχθούν σε ρύθµιση άνω των δώδεκα (12) δόσεων της 
̟ερί̟τωσης 1 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου , γ) τα α̟αιτούµενα στοιχεία, 
ανά ύψος βασικής οφειλής, τα ο̟οία θα δηλώνονται ή και ̟ροσκοµίζονται 
καθώς και η ε̟αγγελµατική ιδιότητα των ανεξάρτητων εκτιµητών, ό̟ου 
̟ροβλέ̟ονται,  δ) οι φορολογικές υ̟οχρεώσεις οι ο̟οίες ̟ρέ̟ει να 
εκ̟ληρώνονται για να µην α̟ωλεσθεί η ρύθµιση, ε) ε̟ι̟λέον όροι και 
̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ληρούνται για να καθίσταται ενεργή η 
ρύθµιση, και στ) οι λε̟τοµέρειες και κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής των 
διατάξεων του άρθρου αυτού. 

 
16. Α̟ό την 1η Ιουλίου 2013, δεν ε̟ιτρέ̟εται η χορήγηση διευκολύνσεων – 

ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 
έως και 21 του ν. 2648/1998 (Α’  238) και του άρθρου  14 του ν.3888/2010 (Α’ 
175). 
 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.: ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΣΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙ∆ΕΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  
 
 Το άρθρο 82  του ν.δ. 356/1974 (ΚΕ∆Ε, Α’ 90)  αντικαθίσταται ως εξής :  

 
«Άρθρο 82  

∆ιάκριση ληξι̟ρόθεσµων οφειλών σε εισ̟ράξιµες  
και ανε̟ίδεκτες είσ̟ραξης 

 
  1. Ληξι̟ρόθεσµες οφειλές ̟ρος το ∆ηµόσιο καθώς και συµβεβαιωµένες 
οφειλές ̟ρος τρίτους χαρακτηρίζονται ως ανε̟ίδεκτες είσ̟ραξης, εφόσον 
συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι ̟ροϋ̟οθέσεις:  
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α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν δια̟ιστώθηκε η ύ̟αρξη 
̟εριουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυ̟οχρέων ή α̟αιτήσεων 
αυτών έναντι τρίτων ή δια̟ιστώθηκε η καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο εκ̟οίηση  των 
̟εριουσιακών τους στοιχείων ̟ου  δεν υ̟όκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη 
κατά τα άρθρα 939 ε̟όµ.ΑΚ. και ειδικότερα δια̟ιστώθηκε η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ε̟ί κινητών, ακινήτων ή α̟αιτήσεων 
του οφειλέτη  µε ε̟ίσ̟ευση του ∆ηµοσίου ή τρίτων, ο έλεγχος της ̟τωχευτικής 
και µετα̟τωχευτικής ̟εριουσίας, εφόσον ̟ρόκειται για ̟τωχό, ή ολοκλήρωση 
της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον ̟ρόκειται για οφειλέτη υ̟ό καθεστώς 
εκκαθάρισης,  
 
β.  Έχει υ̟οβληθεί αίτηση ̟οινικής δίωξης, εφόσον ̟ρόκειται για συνολική 
βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) δίωξης ή δεν είναι δυνατή η υ̟οβολή της.   
  
γ. Έχει ̟ραγµατο̟οιηθεί έλεγχος α̟ό ειδικά οριζόµενο  ελεγκτή της αρµόδιας 
φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο ο̟οίος ̟ιστο̟οιεί, µε βάση ειδικά 
αιτιολογηµένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις των 
̟ροηγούµενων ̟ερι̟τώσεων και ότι είναι αντικειµενικά αδύνατη η είσ̟ραξη 
των οφειλών. 
 
Προκειµένου για εταιρείες ̟ου τελούν υ̟ό κρατικό έλεγχο ή στις ο̟οίες 
ασκείται κρατική ε̟ο̟τεία και οι ο̟οίες τελούν υ̟ό εκκαθάριση ή ̟τώχευση, 
α̟αιτείται η αναγγελία του ∆ηµοσίου στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης 
ή ̟τώχευσης και η συνδροµή των ̟ερι̟τώσεων β’ και γ’.  
 
Προκειµένου για οφειλές ̟ου αφορούν κοινότητες οµογενειακών 
οργανώσεων ̟ου έχουν στην κυριότητά τους ελληνικά σχολεία στην 
αλλοδα̟ή α̟αιτείται η συνδροµή της ̟ερί̟τωσης γ’.  
 
2. Οι ̟ράξεις του χαρακτηρισµού των ε̟ιδεκτικών ή ανε̟ίδεκτων είσ̟ραξης 
και της καταχώρισης των α̟αιτήσεων σε ειδικά βιβλία ανε̟ίδεκτων  
είσ̟ραξης γίνονται:  
α)  µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κατό̟ιν εισήγησης 
της αρµόδιας για την αναγκαστική είσ̟ραξη φορολογικής ή τελωνειακής 
υ̟ηρεσίας και µε τη σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης Πολιτικής Εισ̟ράξεων ή της 
∆/νσης Τελωνειακών ∆ιαδικασιών κατά ̟ερί̟τωση, εφόσον ̟ρόκειται για 
συνολική βασική οφειλή µέχρι ενάµισυ εκατοµµύριο (1.500.000) ευρώ,  
β) µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κατό̟ιν  εισήγησης 
του ̟ροϊσταµένου της Ε̟ιχειρησιακής Μονάδας Είσ̟ραξης και µετά α̟ό 
σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον 
̟ρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω του ενάµισυ εκατοµµυρίου 
(1.500.000) ευρώ.   
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων µ̟ορεί να ζητήσει τη σύµφωνη 
γνώµη Κλιµακίου ή Τµήµατος ή ∆ιεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ̟ου 
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συγκροτείται µε α̟όφαση της Ολοµέλειάς του, εφόσον ̟ρόκειται για 
συνολική βασική οφειλή κάτω του ενάµισυ (1.500.000) εκατοµµυρίου ευρώ.      
 
3. Α̟ό την καταχώριση 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: α) αναστέλλεται αυτοδικαίως  η ̟αραγραφή της,  
β) δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυ̟όχρεα ̟ρόσω̟α α̟οδεικτικό 
φορολογικής ενηµερότητας για ο̟οιαδή̟οτε αιτία ούτε άλλο νοµίµως 
̟ροβλε̟όµενο ̟ιστο̟οιητικό για µεταβίβαση ̟εριουσιακών στοιχείων, εκτός 
εάν ̟ρόκειται για είσ̟ραξη χρηµάτων ̟ου θα διατεθούν για την ικανο̟οίηση 
του ∆ηµοσίου ή για εκ̟οίηση ̟εριουσιακών στοιχείων, το ̟ροϊόν των ο̟οίων 
θα διατεθεί για τον ίδιο σκο̟ό, γ) δεσµεύονται στο σύνολό τους οι τρα̟εζικοί 
και ε̟ενδυτικοί λογαριασµοί των ̟αρα̟άνω ̟ροσώ̟ων κατ’ ανάλογη 
εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 2523/1997. 
 
Το ∆ηµόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωµά του για την είσ̟ραξη της οφειλής ή 
συµψηφισµού και µετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των 
ανε̟ίδεκτων είσ̟ραξης. 
 
 4. Με τη διαδικασία της ̟αραγράφου 2 οφειλή ̟ου έχει καταχωρισθεί, κατά 
τα ανωτέρω, ως ανε̟ίδεκτη είσ̟ραξης ε̟αναχαρακτηρίζεται ως εισ̟ράξιµη, 
εάν ̟ριν την ̟αραγραφή της, δια̟ιστωθεί ότι υ̟άρχει δυνατότητα µερικής ή 
ολικής ικανο̟οίησης της, είτε α̟ό τον οφειλέτη είτε α̟ό συνυ̟όχρεο 
̟ρόσω̟ο. 
 
5.  Με α̟όφαση ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ο Γενικός 
Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων µ̟ορεί να εκχωρεί τις αρµοδιότητές του  και  
να ορίζει άλλα όργανα για την υ̟οβολή της σύµφωνης γνώµης της 
̟ερί̟τωσης  α’ της ̟αραγράφου 2, να ρυθµίζει τον ειδικότερο τρό̟ο και τη 
διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία των ανε̟ίδεκτων 
είσ̟ραξης, να ορίζει κάθε σχετικό θέµα µε τη διαχείριση και την 
̟αρακολούθηση αυτών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια. Με 
όµοια α̟όφαση ̟ου εκδίδεται ύστερα α̟ό σύµφωνη γνώµη της ∆ιοικητικής 
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µ̟ορεί να µεταβάλλονται  τα κριτήρια 
και οι ̟ροϋ̟οθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία ανε̟ίδεκτων 
είσ̟ραξης καθώς και του ε̟αναχαρακτηρισµού τους  ως εισ̟ράξιµων και να 
ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τις συνέ̟ειες και τα χρονικά όρια ισχύος των 
συνε̟ειών της καταχώρισης.»   

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.: ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ   

 
Το άρθρο 82 Α του ν.δ. 356/1974 (ΚΕ∆Ε, Α’ 90)  αντικαθίσταται ως εξής :  

« Άρθρο 82 Α 
∆ιαγραφή των οφειλών ̟ρος το ∆ηµόσιο 
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1. Ληξι̟ρόθεσµες οφειλές  ̟ρος το ∆ηµόσιο καθώς και συµβεβαιωµένες 
οφειλές ̟ρος τρίτους ̟ου έχουν χαρακτηριστεί ως ανε̟ίδεκτες είσ̟ραξης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 82 δύνανται να κριθούν διαγρα̟τέες και να 
διαγραφούν και ̟ριν α̟ό την ̟αρέλευση της ̟ροθεσµίας της ̟αρ. 3 του ίδιου 
άρθρου, εφόσον συντρέχουν  σωρευτικά οι ̟αρακάτω ̟ροϋ̟οθέσεις:  
α. έχουν ολοκληρωθεί οι ̟ροβλε̟όµενες στις ̟ερι̟τώσεις α’ και γ΄ της 
̟αραγράφου 1 του άρθρου 82 ενέργειες για τον χαρακτηρισµό τους ως 
ανε̟ίδεκτων είσ̟ραξης,    
β. έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για την ανταλλαγή των 
̟ληροφοριών και των διαδικασιών αναγκαστικής είσ̟ραξης για τα  κράτη µε 
τα ο̟οία υφίστανται αντίστοιχες συµφωνίες και σε κάθε ̟ερί̟τωση 
τουλάχιστον µε τα κράτη µέλη της Ε.Ε.,         
γ. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδα̟ή κατό̟ιν αξιο̟οίησης 
̟ληροφοριών και δεν δια̟ιστώθηκε η ύ̟αρξη ̟εριουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη ή α̟αιτήσεων αυτού έναντι τρίτων,   
δ. έχει ολοκληρωθεί η ̟οινική διαδικασία σε βάρος των οφειλετών κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), εφόσον ̟ροβλέ̟εται,  µε 
την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής α̟όφασης.  
 2. Ληξι̟ρόθεσµες οφειλές ̟ρος το ∆ηµόσιο καθώς και συµβεβαιωµένες 
οφειλές ̟ρος τρίτους ̟ου δεν έχουν χαρακτηριστεί ανε̟ίδεκτες είσ̟ραξης 
σύµφωνα µε το άρθρο 82 µ̟ορούν να διαγραφούν, χωρίς να α̟αιτείται η 
συνδροµή των ̟ροϋ̟οθέσεων της ̟αραγράφου 1, εφόσον εµ̟ί̟τουν 
α̟οκλειστικά και µόνο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:   
α. οφειλές α̟οβιωσάντων ̟ου δεν καταλεί̟ουν ο̟οιοδή̟οτε ̟εριουσιακό 
στοιχείο και των ο̟οίων οι κληρονόµοι α̟ο̟οιήθηκαν την ε̟αχθείσα 
κληρονοµιά,   
β. οφειλές ανά φορολογούµενο µικρότερες του ̟οσού του εκάστοτε ελάχιστου 
̟οσού φόρου α̟ό την καταβολή του ο̟οίου α̟αλλάσσεται ο 
φορολογούµενος.  
3. Η διαγραφή των α̟αιτήσεων και η καταχώρισή τους σε ειδικά βιβλία 
διαγραφών γίνεται:  
α) µε α̟όφαση του αρµόδιου Κλιµακίου, Τµήµατος ή ∆ιεύθυνσης  του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κατό̟ιν εισήγησης της  ∆/νσης Πολιτικής Εισ̟ράξεων ή της ∆/νσης 
Τελωνειακών ∆ιαδικασιών, κατά ̟ερί̟τωση, και µετά α̟ό σύµφωνη γνώµη 
του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων για τις ̟ερι̟τώσεις της 
̟αραγράφου 1.  
β) µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κατό̟ιν εισήγησης 
της  ∆/νσης Πολιτικής Εισ̟ράξεων ή της ∆/νσης Τελωνειακών ∆ιαδικασιών 
κατά ̟ερί̟τωση για τις ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 2.  
γ)  µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κατό̟ιν εισήγησης 
της  ∆/νσης Πολιτικής Εισ̟ράξεων ή της ∆/νσης Τελωνειακών ∆ιαδικασιών 
κατά ̟ερί̟τωση µετά την ̟αρέλευση της ̟ροθεσµίας της ̟αρ. 3 του άρθρου 
82.   
4. Μέχρι 31.12.2013 ̟ροκειµένου να εκκαθαριστεί το χαρτοφυλάκιο  
ληξι̟ρόθεσµων οφειλών ̟αρέχεται η δυνατότητα διαγραφής βασικών  
οφειλών ̟ου έχουν γεννηθεί ̟ρο του 1993 και είναι µικρότερες του ̟οσού των 
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διακοσίων (200) ευρώ ανά φορολογούµενο, υ̟ό τον όρο ότι δεν υφίστανται 
άλλες βασικές οφειλές του ίδιου ̟ροσώ̟ου. Η διαγραφή των ̟αρα̟άνω 
οφειλών γίνεται µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων. 
5. Με α̟όφαση ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ο Γενικός 
Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων µ̟ορεί να ρυθµίζει τον ειδικότερο τρό̟ο και 
τη διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών, να ορίζει 
κάθε σχετικό θέµα  µε τη διαχείρισή τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λε̟τοµέρεια. Με όµοια α̟όφαση ̟ου εκδίδεται ύστερα α̟ό σύµφωνη γνώµη 
της ∆ιοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µ̟ορεί να µεταβάλλονται  
τα κριτήρια και οι ̟ροϋ̟οθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία 
διαγραφών.»   

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.5.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ       

 
1. Μετά το  άρθρο 70 Α του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, 

Κ.Φ.Ε., Α’ 151) ̟ροστίθεται νέο άρθρο 70 Β  ως εξής:   
 

«Άρθρο 70 Β  
Ειδική ∆ιοικητική ∆ιαδικασία –  

Ενδικοφανής ̟ροσφυγή     
 
1. Ο υ̟όχρεος, εφόσον αµφισβητεί ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη ̟ου έχει εκδοθεί 
σε βάρος του α̟ό τη φορολογική αρχή, οφείλει να υ̟οβάλει ενδικοφανή 
̟ροσφυγή µε αίτηµα την ε̟ανεξέταση της ̟ράξης στο ̟λαίσιο διοικητικής 
διαδικασίας α̟ό την Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων. Η αίτηση υ̟οβάλλεται στη φορολογική 
αρχή ̟ου εξέδωσε την ̟ράξη και ̟ρέ̟ει να αναφέρει τους λόγους και τα 
έγγραφα στα ο̟οία ο υ̟όχρεος βασίζει το αίτηµά του. Η αίτηση ̟ρέ̟ει να 
υ̟οβάλλεται α̟ό τον υ̟όχρεο εντός τριάντα (30)  ηµερών α̟ό την 
ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ̟ράξης σ’ αυτόν.  
  
2. Η φορολογική αρχή α̟οστέλλει την ενδικοφανή ̟ροσφυγή του 
υ̟όχρεου, συνοδευόµενη α̟ό σχετικά έγγραφα και τις α̟όψεις αυτής, εντός 
ε̟τά (7) ηµερών α̟ό την υ̟οβολή, στην Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης 
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, ̟ροκειµένου η τελευταία να 
α̟οφανθεί. 
  
3. Με την άσκηση της ενδικοφανούς ̟ροσφυγής βεβαιώνεται άµεσα α̟ό 
τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ̟οσοστό ̟ενήντα τοις εκατό (50%) του 
αµφισβητούµενου ̟οσού της ̟ράξης, το ο̟οίο καταβάλλεται σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις.  
 
4. Ο υ̟όχρεος έχει δικαίωµα να υ̟οβάλει, ταυτόχρονα µε την 
ενδικοφανή ̟ροσφυγή και αίτηµα αναστολής της καταβολής ̟ου 
̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 3 ανωτέρω. Η Υ̟ηρεσία Εσωτερικής 
Ε̟ανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω ̟ληρωµή, µέχρι την 
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κοινο̟οίηση της α̟όφασής της στον υ̟όχρεο, µόνο στην ̟ερί̟τωση κατά την 
ο̟οία η ̟ληρωµή θα είχε ως συνέ̟εια ανε̟ανόρθωτη βλάβη για τον υ̟όχρεο. 
Εάν δεν εκδοθεί α̟όφαση εντός είκοσι (20) ηµερών α̟ό την υ̟οβολή της 
αίτησης στη φορολογική αρχή, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει 
α̟ορριφθεί. Τυχόν αναστολή της ̟ληρωµής δεν α̟αλλάσσει τον υ̟όχρεο α̟ό 
την υ̟οχρέωση καταβολής ̟ροσαυξήσεων λόγω εκ̟ρόθεσµης καταβολής του 
φόρου. 
 
5. Εντός εξήντα (60) ηµερών α̟ό την υ̟οβολή της ενδικοφανούς 
̟ροσφυγής στην αρµόδια φορολογική αρχή, η Υ̟ηρεσία Εσωτερικής 
Ε̟ανεξέτασης εκδίδει α̟όφαση, την ο̟οία κοινο̟οιεί στον υ̟όχρεο, 
λαµβάνοντας υ̟όψη την ̟ροσφυγή, τις ̟ληροφορίες ̟ου έλαβε α̟ό τον 
υ̟όχρεο και τις α̟όψεις της αρµόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε 
άλλη ̟ληροφορία ̟ου σχετίζεται µε την υ̟όθεση. Εάν η Υ̟ηρεσία 
Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης το κρίνει α̟αραίτητο, δύναται να καλέσει τον 
υ̟όχρεο σε ακρόαση. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροσκοµισθούν νέα στοιχεία στην 
Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης ή γίνει ε̟ίκληση νέων  ̟ραγµατικών 
̟εριστατικών, ο υ̟όχρεος ̟ρέ̟ει να καλείται σε ακρόαση. Εάν, εντός της 
̟ροθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών, δεν εκδοθεί α̟όφαση ή δεν κοινο̟οιηθεί 
α̟όφαση στον υ̟όχρεο, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής ̟ροσφυγή έχει 
α̟ορριφθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης και ο υ̟όχρεος έχει 
λάβει γνώση αυτής της α̟όρριψης κατά την εκ̟νοή της ανωτέρω ̟ροθεσµίας.  
Στην ̟ερί̟τωση των ενδικοφανών ̟ροσφυγών ̟ου υ̟οβάλλονται στην 
αρµόδια φορολογική αρχή µέχρι τις 28.2.2014 η ̟ροθεσµία του ̟ρώτου 
εδαφίου ε̟εκτείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. 
 
6. Εάν µε την α̟όφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, ή τρο̟ο̟οιείται η 
̟ράξη της φορολογικής αρχής, η Υ̟ηρεσία Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης οφείλει 
να αιτιολογεί την α̟όφαση αυτή ε̟αρκώς µε νοµικούς ή/και ̟ραγµατικούς 
ισχυρισµούς. Σε ̟ερί̟τωση α̟όρριψης της ενδικοφανούς ̟ροσφυγής η 
αιτιολογία µ̟ορεί να συνίσταται στην α̟οδοχή των δια̟ιστώσεων της 
οικείας έκθεσης ελέγχου. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η α̟όφαση ̟ρέ̟ει να ̟εριέχει 
τουλάχιστον την οριστική φορολογική υ̟οχρέωση του υ̟όχρεου, το 
καταλογιζόµενο ̟οσό και την ̟ροθεσµία καταβολής αυτού. 
 
7. Η αρµόδια φορολογική αρχή δεν έχει δικαίωµα ̟ροσφυγής κατά της 
α̟όφασης της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης. 
 
8. Κατά της α̟όφασης της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης ή της 
σιω̟ηρής α̟όρριψης της ενδικοφανούς ̟ροσφυγής λόγω ̟αρόδου της 
̟ροθεσµίας ̟ρος έκδοση της α̟όφασης, ο υ̟όχρεος δύναται να ασκήσει 
̟ροσφυγή ενώ̟ιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Προσφυγή στα διοικητικά 
δικαστήρια α̟ευθείας κατά της ̟ράξης ̟ροσδιορισµού φόρου ̟ου εξέδωσε η 
φορολογική αρχή είναι α̟αράδεκτη. 
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9. Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων δύναται να εκδίδει τις αναγκαίες 
κανονιστικές ̟ράξεις για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου και ιδίως να 
καθορίζει τις λε̟τοµέρειες για τη λειτουργία της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικής 
Ε̟ανεξέτασης, την εφαρµοστέα διαδικασία και τον τρό̟ο έκδοσης των 
α̟οφάσεών της».   
 

2. α. Οι διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 1 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου ισχύουν για 
̟ράξεις ̟ου εκδίδονται α̟ό 1.8.2013. 
 
β. Οι διατάξεις του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε., ό̟ως ισχύουν κατά τη δηµοσίευση 
του ̟αρόντος νόµου,  ισχύουν για ̟ράξεις ̟ου εκδίδονται  µέχρι 31.7.2013.  

 
3. Το  άρθρο 70 Α του Κ.Φ.Ε. τρο̟ο̟οιείται ως εξής:  
 

α.  Η ̟αράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:  
«3. Αν το  ̟οσό της διαφοράς είναι µικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000) ευρώ, η κατάθεση της αίτησης ̟ρος την Ε.∆.Ε.Φ.∆., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου καθιστά αυτήν α̟οκλειστικά αρµόδια για τη 
διοικητική ε̟ίλυση της διαφοράς και συνιστά ̟αραίτηση του αιτούντος α̟ό 
̟ρογενέστερη αίτηση ̟ου τυχόν έχει υ̟οβάλει για τη διοικητική ε̟ίλυση 
αυτής ενώ̟ιον άλλου διοικητικού οργάνου µε βάση άλλες διατάξεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας. 
Εφόσον η αµφισβητούµενη α̟ό τον υ̟όχρεο διαφορά του κύριου φόρου, 
τέλους, εισφοράς ή ̟ροστίµου υ̟ερβαίνει το ̟οσό των τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000) ευρώ, η Ε̟ιτρο̟ή του ̟αρόντος άρθρου είναι α̟οκλειστικά 
αρµόδια για τη διοικητική ε̟ίλυση της διαφοράς. Η Ε̟ιτρο̟ή ε̟ιλαµβάνεται 
της διοικητικής ε̟ίλυσης του συνόλου των διαφορών των καταλογιστικών 
̟ράξεων ̟ου αφορούν τον ίδιο έλεγχο, εφόσον η διαφορά σε µία τουλάχιστον 
α̟ό αυτές καθιστά την Ε̟ιτρο̟ή αρµόδια ή α̟οκλειστικά αρµόδια για τη 
διοικητική ε̟ίλυση αυτής.»    
 

β. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:   
«4. α. Ο φορολογούµενος, εφόσον αµφισβητεί την ̟ράξη ̟ροσδιορισµού του 
κύριου ή ̟ρόσθετου φόρου , ̟ροστίµου, ̟ροσαυξήσεων, ή/και τελών ή ̟ράξη 
ε̟ιβολής ο̟οιασδή̟οτε κυρώσεως για ̟αράβαση της φορολογικής εν γένει 
νοµοθεσίας ̟ου έχει εκδοθεί σε βάρος του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
̟αρ. 2 και 3, µ̟ορεί να ζητήσει, µε αίτησή του την ε̟ανεξέταση της ̟ράξης 
στο ̟λαίσιο διοικητικής διαδικασίας α̟ό την Ε.∆.Ε.Φ∆..  
β. Η αίτηση για τη διοικητική ε̟ίλυση της διαφοράς α̟ευθύνεται στην 
Ε.∆.Ε.Φ.∆. και υ̟οβάλλεται στην υ̟ηρεσία, η ο̟οία έχει εκδώσει την 
̟ροσβαλλόµενη ̟ράξη  µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία 
κοινο̟οίησης της ̟ράξης ̟ροσδιορισµού του κύριου ή ̟ρόσθετου φόρου , 
̟ροστίµου, ̟ροσαυξήσεων, ή/και τελώνή ̟ράξη ε̟ιβολής ο̟οιασδή̟οτε 
κυρώσεως για ̟αράβαση της φορολογικής εν γένει νοµοθεσίας . Η αίτηση 
̟ρέ̟ει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα ο̟οία ο 
φορολογούµενος βασίζει το αίτηµά του. Η υ̟ηρεσία στην ο̟οία υ̟οβάλλεται 
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η αίτηση, τη  διαβιβάζει, µαζί µε το σχετικό φάκελο, στην Ε.∆.Ε.Φ.∆., µέσα σε 
̟ροθεσµία ε̟τά  (7) ηµερών α̟ό την κατάθεσή της συνοδευόµενη α̟ό ̟ράξη 
του ̟ροϊσταµένου της  αρµόδιας φορολογικής αρχής µε την ο̟οία  ορίζεται 
εισηγητής για την ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής συζήτηση της υ̟όθεσης. Ως 
εισηγητές ορίζονται υ̟άλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υ̟ουργείου Οικονοµικών 
ή υ̟άλληλοι µε  δεκαετή τουλάχιστον εµ̟ειρία σε φορολογικούς ελέγχους. Οι 
εισηγητές οφείλουν να υ̟οβάλουν στη Γραµµατεία της Ε.∆.Ε.Φ.∆. γρα̟τή 
εισήγηση µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών α̟ό την 
γνωστο̟οίηση σε αυτούς της ̟ράξης ορισµού τους ως εισηγητών, 
̟ροκειµένου να ̟ροσδιορισθεί µε ̟ράξη του ̟ροέδρου της Ε.∆.Ε.Φ.∆. 
ηµεροµηνία συζήτησης της υ̟όθεσης. Η εισήγηση ̟ρέ̟ει να είναι ε̟αρκώς 
τεκµηριωµένη µε νοµικούς ή/και ̟ραγµατικούς ισχυρισµούς και να 
̟εριλαµβάνει συγκεκριµένη ̟ρόταση για τη δυνατότητα  ή µη διοικητικής 
ε̟ίλυσης της διαφοράς σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις.»   
  

γ.  Στο τέλος της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 70 Α ̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως 
εξής:  
«Αν έχει υ̟οβληθεί ̟ρογενεστέρως άλλη αίτηση διοικητικής ε̟ίλυσης της 
διαφοράς σε άλλο υφιστάµενο όργανο, η αίτηση ̟ρος την Ε.∆.Ε.Φ.∆. 
διαβιβάζεται σε αυτήν, εφόσον ο φορολογούµενος ̟αραιτηθεί α̟ό την 
̟ρογενέστερη αίτηση ̟ριν α̟ό τη συζήτηση αυτής στο υφιστάµενο όργανο.»  
   

δ. Οι ̟αράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:  
«6. α. Εφόσον η αµφισβητούµενη α̟ό τον υ̟όχρεο διαφορά υ̟ερβαίνει το 
̟οσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, για την άσκηση ̟ροσφυγής 
του φορολογουµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ι-
κονοµίας, α̟αιτείται, ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου ασκήσεως της ̟ροσφυγής, να 
έχει ̟ροηγηθεί η αίτηση για υ̟αγωγή στη διαδικασία διοικητικής ε̟ίλυσης 
της διαφοράς, η ο̟οία στην ̟ερί̟τωση αυτή έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς 
̟ροσφυγής, και η ολοκλήρωση αυτής, ανεξάρτητα α̟ό το α̟οτέλεσµά της.  
β. Εντός τεσσάρων (4) µηνών α̟ό την υ̟οβολή της ενδικοφανούς ̟ροσφυγής 
στην αρµόδια φορολογική αρχή, η Ε.∆.Ε.Φ.∆. εκδίδει α̟όφαση, την ο̟οία 
κοινο̟οιεί στον φορολογούµενο, λαµβάνοντας υ̟όψη την αίτηση, τις 
̟ληροφορίες ̟ου έλαβε α̟ό το φορολογούµενο και τις α̟όψεις της αρµόδιας 
φορολογικής αρχής. Εάν, εντός της ̟ροθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών, δεν 
εκδοθεί α̟όφαση ή δεν κοινο̟οιηθεί α̟όφαση στο φορολογούµενο, τότε 
θεωρείται ότι η ενδικοφανής ̟ροσφυγή έχει α̟ορριφθεί α̟ό την Ε.∆.Ε.Φ.∆. 
και ο φορολογούµενος έχει λάβει γνώση αυτής της α̟όρριψης κατά την 
εκ̟νοή της ανωτέρω ̟ροθεσµίας. 
γ. Για τις εκκρεµείς υ̟οθέσεις ενώ̟ιον της Ε.∆.Ε.Φ.∆. κατά τη δηµοσίευση του 
̟αρόντος νόµου, οι α̟οφάσεις της Ε.∆.Ε.Φ.∆. εκδίδονται εντός  ̟ροθεσµίας 
τεσσάρων (4) µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου.   
7. α. Εάν µε την α̟όφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, ή τρο̟ο̟οιείται η 
̟ράξη της φορολογικής αρχής, η Ε.∆.Ε.Φ.∆. αιτιολογεί την α̟όφαση αυτή 
ε̟αρκώς µε νοµικούς ή/και ̟ραγµατικούς ισχυρισµούς. Σε ̟ερί̟τωση 
α̟όρριψης της ενδικοφανούς ̟ροσφυγής η αιτιολογία µ̟ορεί να συνίσταται 
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στην α̟οδοχή των δια̟ιστώσεων της οικείας έκθεσης ελέγχου. Σε κάθε 
̟ερί̟τωση η α̟όφαση ̟ρέ̟ει να ̟εριέχει τουλάχιστον την οριστική 
φορολογική υ̟οχρέωση του φορολογούµενου, το καταλογιζόµενο ̟οσό και 
την ̟ροθεσµία καταβολής αυτού. 
 β. Η αρµόδια φορολογική αρχή δεν έχει δικαίωµα ̟ροσφυγής κατά της 
α̟όφασης της Ε.∆.Ε.Φ.∆.. 
γ. Για τη διοικητική ε̟ίλυση των φορολογικών διαφορών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου εφαρµόζονται κατά τα λοι̟ά οι ισχύουσες 
διαδικαστικές και ουσιαστικές διατάξεις για τη διοικητική ε̟ίλυση των 
φορολογικών διαφορών. 
δ. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι λε̟τοµέρειες για 
τη λειτουργία της Ε̟ιτρο̟ής και τον τρό̟ο έκδοσης των α̟οφάσεων της 
Ε.∆.Ε.Φ∆. »   
ε. Στο τέλος του άρθρου 70 Α ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος ως εξής:  
«11.  Οι διατάξεις του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε., ό̟ως τρο̟ο̟οιούνται µε τον 

̟αρόντα νόµο, ισχύουν για ̟ράξεις της φορολογικής αρχής ̟ου  εκδίδονται 

µέχρι 31.7..2013.»  

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.6.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΚΩ∆ΙΚΑ Φ.Π.Α.   
 
Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000, Α’  248) τρο̟ο̟οιούνται ως 
εξής:   

 
1. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 38 αντικαθίσταται  ως εξής: 

«2. Η διαφορά φόρου ̟ου ̟ροκύ̟τει µε τις ̟αρα̟άνω δηλώσεις, αν είναι 
θετική και άνω των τριών (3) ευρώ καταβάλλεται στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 54, αν είναι θετική µέχρι τρία (3)  
ευρώ µεταφέρεται για καταβολή στην ε̟όµενη φορολογική ̟ερίοδο, και αν 
είναι αρνητική µεταφέρεται για έκ̟τωση ή ε̟ιστρέφεται, κατά ̟ερί̟τωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34. 
Με την υ̟οβολή ̟εριοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης καταβάλλεται το 
συνολικά οφειλόµενο ̟οσό.  
Η ̟εριοδική  δήλωση, είναι α̟οδεκτή, και εφόσον  µε την υ̟οβολή της 
καταβάλλεται ̟οσό τουλάχιστον δέκα (10) ευρώ. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο 
οφειλόµενος φόρος βεβαιώνεται µε την υ̟οβολή της δήλωσης. Το υ̟όλοι̟ο 
οφειλόµενο ̟οσό καταβάλλεται ως εξής:  
 
α) Στην ̟ερί̟τωση εµ̟ρόθεσµης δήλωσης σε δύο (2) δόσεις, η ̟ρώτη των 
ο̟οίων καθίσταται ληξι̟ρόθεσµη την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες 
υ̟ηρεσίες ηµέρα του µήνα κατά τον ο̟οίο υ̟οβάλλεται η δήλωση και η 
ο̟οία ισούται µε το ̟οσό ̟ου υ̟ολεί̟εται για τη συµ̟λήρωση του ̟ενήντα 
τοις εκατό (50%) του οφειλόµενου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται 
ληξι̟ρόθεσµη την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υ̟ηρεσίες ηµέρα του 
ε̟όµενου µήνα. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου το σύνολο του οφειλόµενου φόρου δεν 
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υ̟ερβαίνει το ̟οσό των εκατό (100) ευρώ, το υ̟όλοι̟ο του µη καταβληθέντος 
µε τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξι̟ρόθεσµο, στο σύνολό του, την τελευταία 
εργάσιµη για τις δηµόσιες υ̟ηρεσίες ηµέρα του µήνα κατά τον ο̟οίο 
υ̟οβάλλεται η δήλωση. Το ̟οσό ̟ου βεβαιώνεται για καταβολή στον 
ε̟όµενο µήνα ̟ροσαυξάνεται κατά δύο τοις εκατό (2%) και η ̟ροσαύξηση 
αυτή βεβαιώνεται µε την υ̟οβολή της δήλωσης. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου µε την 
υ̟οβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον ̟ενήντα τοις εκατό (50%) 
του οφειλόµενου φόρου, δεν βεβαιώνεται ̟ρος καταβολή ̟οσό στο τέλος του 
µήνα ̟ου υ̟οβάλλεται η δήλωση. 
β) Στην ̟ερί̟τωση εκ̟ρόθεσµης δήλωσης, καταβάλλεται εφά̟αξ και 
καθίσταται ληξι̟ρόθεσµο την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υ̟ηρεσίες 
ηµέρα του µήνα για τον ο̟οίο ισχύει ο ̟ρόσθετος φόρος ̟ου υ̟ολογίσθηκε.  
Ως καταβολή λογίζεται και η α̟όσβεση της οφειλής δια συµψηφισµού, 
εφόσον συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 
(Κ.Ε.∆.Ε., Α’ 90). 
Εκκαθαριστική δήλωση χωρίς την καταβολή του οφειλόµενου ̟οσού δεν 
ε̟άγει έννοµα α̟οτελέσµατα.  
Εκ̟ρόθεσµη δήλωση είναι α̟οδεκτή µέχρι την ηµεροµηνία καταχώρισης στο 
οικείο βιβλίο της ̟ράξης ̟ροσδιορισµού του φόρου, η ο̟οία εκδίδεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 ̟αρ. 1, ή µέχρι την 
ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ̟ράξης ̟ροσδιορισµού του φόρου ̟ου 
εκδίδεται κατό̟ιν ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 48Α και 50 
̟αρ. 2, για µη καταλογισθέντα µε τις εν λόγω ̟ράξεις ε̟ιβολής φόρου ̟οσά. 
Μετά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες η υ̟οβολή δήλωσης για καταλογισθέντα ̟οσά 
δεν ̟αράγει κανένα έννοµο α̟οτέλεσµα.» 
 

2. Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 38 αντικαθίσταται, ως εξής: 
«6. Ο υ̟οκείµενος στο φόρο, ο ο̟οίος ενεργεί α̟οκλειστικά ̟ράξεις για τις 
ο̟οίες δεν του ̟αρέχεται δικαίωµα έκ̟τωσης, τα νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου δεν 
υ̟άγονται στο φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις των ̟αραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 3, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, ̟ου 
̟ραγµατο̟οιούν φορολογητέες ενδοκοινοτικές α̟οκτήσεις αγαθών ή 
λαµβάνουν υ̟ηρεσίες για τις ο̟οίες είναι υ̟όχρεοι για την καταβολή του 
φόρου, υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση και για χρήσεις 
̟ου δεν έχει ̟ραγµατο̟οιηθεί καµία α̟ό τις ανωτέρω ̟ράξεις καθώς και 
̟εριοδική δήλωση µόνο για τις φορολογικές ̟εριόδους κατά τις ο̟οίες 
̟ραγµατο̟οιούν τις ως άνω φορολογητέες ̟ράξεις. Η δήλωση αυτή 
̟εριλαµβάνει την αξία των ενδοκοινοτικών α̟οκτήσεων αγαθών και κάθε 
άλλης ̟ράξης, για τις ο̟οίες ο φόρος κατέστη α̟αιτητός κατά την ίδια 
φορολογική ̟ερίοδο καθώς και το φόρο ̟ου αναλογεί στις ̟ράξεις αυτές.»  
 

3. Η ̟αράγραφος 11 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής: 
«11.  Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών: 

α) ορίζονται ο τύ̟ος και το ̟εριεχόµενο των δηλώσεων, τα στοιχεία ̟ου 
υ̟οβάλλονται µε αυτές, ο  τρό̟ος υ̟οβολής των δηλώσεων,  
β) µ̟ορεί να ορίζεται  µεγαλύτερη ή µικρότερη φορολογική ̟ερίοδος  η 



18 

 

ο̟οία σε κάθε ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη του ενός µηνός,   
για την υ̟οβολή της ̟εριοδικής δήλωσης,   
γ) µ̟ορεί να χορηγείται διαφορετική ̟ροθεσµία για την υ̟οβολή της 
̟εριοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης, ή ̟αράταση της ̟ροθεσµίας για την 
υ̟οβολή των ανωτέρω δηλώσεων  καθώς και των ανακεφαλαιωτικών 
̟ινάκων των ̟ερι̟τώσεων α΄ και δ΄ της ̟αραγράφου 5 και των 
̟αραγράφων 5α και 5β του άρθρου 36 λόγω ειδικών συνθηκών. Η 
α̟όφαση ̟αράτασης εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη λήξη της 
̟ροβλε̟όµενης ̟ροθεσµίας  και ισχύει α̟ό το χρόνο έκδοσής της, δ)  
καθορίζεται ο τρό̟ος άσκησης της ε̟ιλογής ̟ου αναφέρεται στην 
̟αράγραφο 1α.» 
 

4. Στο άρθρο 49 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 4α ως εξής: 
 
«4α.  Κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 
2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν. 2648/1998 ̟ερί διευκόλυνσης 
τµηµατικής καταβολής ληξι̟ρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών και κάθε άλλης 
ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξι̟ρόθεσµων οφειλών: 
α) σε ̟ερί̟τωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού ̟ου αφορά ̟ράξεις 
του ̟αρόντος άρθρου δεν µειώνεται ο ̟ροβλε̟όµενος ̟ρόσθετος φόρος,    
β) οι οφειλές ̟ου βεβαιώνονται µε τις ̟ράξεις του ̟αρόντος άρθρου δεν 
υ̟άγονται σε ο̟οιαδή̟οτε διευκόλυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής 
ληξι̟ρόθεσµων οφειλών. 
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν ο φορολογικός έλεγχος έχει 
̟ραγµατο̟οιηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 48 ή του άρθρου 48 Α.» 

 
 

5. Στο άρθρο 50 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 6 ως εξής: 
«6. Κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 
2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν.2648/1998 ̟ερί διευκόλυνσης 
τµηµατικής καταβολής ληξι̟ρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών και κάθε άλλης 
ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξι̟ρόθεσµων οφειλών: 
α) σε ̟ερί̟τωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού ̟ου αφορά ̟ράξεις 
του ̟αρόντος άρθρου δεν µειώνεται ο ̟ροβλε̟όµενος ̟ρόσθετος φόρος.   
β) οι οφειλές ̟ου βεβαιώνονται µε τις ̟ράξεις του ̟αρόντος άρθρου δεν 
υ̟άγονται σε ο̟οιαδή̟οτε διευκόλυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής 
ληξι̟ρόθεσµων οφειλών.» 
 

6. Η  ̟αράγραφος 2 του άρθρου 53 καταργείται.  
 
7. Οι ̟ερι̟τώσεις α΄, β΄ και γ΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 53 

αντικαθίστανται ως εξής: 
«α) Βάσει των δηλώσεων ̟ου υ̟οβάλλονται. 
  β) Βάσει των ̟ράξεων ̟ροσδιορισµού του φόρου ̟ου αναφέρονται στα 
άρθρα 49 και 50. Στην ̟ερί̟τωση ̟ράξεων του άρθρου 49, για τις ο̟οίες 
έχει ασκηθεί εµ̟ρόθεσµη ̟ροσφυγή, η είσ̟ραξη του 50% του ̟οσού ̟ου 
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βεβαιώθηκε σύµφωνα µε το ̟ροηγούµενο εδάφιο, αναστέλλεται έως την 
κοινο̟οίηση στην αρµόδια φορολογική αρχή  της οριστικής ̟ρωτόδικης 
α̟όφασης.  
γ) Βάσει οριστικών α̟οφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή ̟ρακτικών 
δικαστικού συµβιβασµού.» 
 

8. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Η αναστολή ̟ου χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 200 
έως 205 του ν.2717/1999 και της ̟ερί̟τωσης β) της ̟αραγράφου 1 δεν 
α̟οκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης και ταµειακώς του 
αµφισβητούµενου κύριου φόρου και του ̟ρόσθετου φόρου ̟ου βεβαιώνεται 
σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση β) της ̟αραγράφου 1.»  
 

9. Η ̟αράγραφος  4 του άρθρου 53 , αντικαθίσταται ως εξής: 
«4.  Φόρος ̟ου έχει ήδη βεβαιωθεί, κατά το ̟οσό ̟ου δεν οφείλεται µε βάση 
οριστική α̟όφαση του αρµόδιου δικαστηρίου, εκ̟ί̟τεται ή ε̟ιστρέφεται, 
κατά ̟ερί̟τωση.». 
 

10. Το άρθρο 54  αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Ο φόρος ̟ου οφείλεται βάσει ̟εριοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων, 
καταβάλλεται εφά̟αξ, µε την υ̟οβολή των δηλώσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ουν οι 
διατάξεις του ̟αρόντος νόµου, µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου 38.  
2. Ο φόρος ̟ου οφείλεται καταβάλλεται εφά̟αξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη 
ηµέρα του ε̟όµενου µήνα α̟ό τη βεβαίωση ̟ου διενεργείται  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των ̟ερι̟τώσεων β) και γ) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 53 µετά 
την αφαίρεση των ενδιάµεσων καταβολών.   
3. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών µ̟ορεί να ορίζονται ο τρό̟ος 
καταβολής του φόρου, οι ̟ροϋ̟οθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε αναγκαία 
λε̟τοµέρεια για την α̟όδοση του οφειλόµενου φόρου.» 
 

11. α) Οι διατάξεις της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 38 µε εξαίρεση τα δύο 
τελευταία εδάφια του Κώδικα Φ.Π.Α., ό̟ως τρο̟ο̟οιούνται µε την 
̟αράγραφο 1 του ̟αρόντος άρθρου, η ̟ερί̟τωση α) της ̟αραγράφου 1 του 
άρθρου 53 του Κώδικα Φ.Π.Α., ό̟ως τρο̟ο̟οιείται µε την ̟αράγραφο 7 του 
̟αρόντος άρθρου και η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φ.Π.Α., 
ό̟ως τρο̟ο̟οιείται µε την ̟αράγραφο 10 του ̟αρόντος άρθρου, ισχύουν για 
τις εµ̟ρόθεσµες ̟εριοδικές δηλώσεις ̟ου υ̟οβάλλονται α̟ό 1.6.2013 και τις 
εκ̟ρόθεσµες ̟εριοδικές δηλώσεις ̟ου υ̟οβάλλονται α̟ό 1.7.2013 και εφεξής. 
 
β) Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 
38 του Κώδικα Φ.Π.Α., ό̟ως τρο̟ο̟οιούνται µε την ̟αράγραφο 1 του 
̟αρόντος άρθρου, η ̟ερί̟τωση β) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 53 του 
Κώδικα Φ.Π.Α., ό̟ως τρο̟ο̟οιείται µε την ̟αράγραφο 7 του ̟αρόντος 
άρθρου, οι ̟αράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 54 του Κώδικα ΦΠΑ, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιούνται µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 10 του ̟αρόντος άρθρου 
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και οι ̟αράγραφοι 4, 5, 6 και 8  του ̟αρόντος άρθρου ισχύουν για ̟ράξεις 
̟ροσδιορισµού ή δικαστικές α̟οφάσεις ̟ου εκδίδονται α̟ό 1.7.2013 και 
εφεξής. 
 
γ) Οι λοι̟ές διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου ισχύουν α̟ό τη δηµοσίευση του 
̟αρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.7.: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
(Ε.Ε.Τ.Α.) 

 
1. Για ε̟ιτακτικούς λόγους εθνικού συµφέροντος ̟ου συνίστανται στην ε̟ίτευξη 

των δηµοσιονοµικών στόχων του Μεσο̟ρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής, ό̟ως έχει εγκριθεί µε το άρθρο ̟ρώτο του ν.4093/2012 και 
ε̟ικαιρο̟οιηθεί µε το ν. 4127/2013, για  το έτος 2013 ε̟ιβάλλεται έκτακτο 
ειδικό τέλος υ̟έρ του ∆ηµοσίου στις ηλεκτροδοτούµενες την 1η Μαΐου 2013  
δοµηµένες ε̟ιφάνειες ακινήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρούσα 
υ̟ο̟αράγραφο, το ο̟οίο θα ονοµάζεται στο εξής έκτακτο ειδικό τέλος 
ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.).  

 

2. Αντικείµενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούµενες δοµηµένες ε̟ιφάνειες 
ακινήτων ο̟οιασδή̟οτε µορφής, ανεξάρτητα αν αυτές είναι α̟ο̟ερατωµένες 
ή µη κατά την ως άνω ηµεροµηνία και ανεξάρτητα α̟ό την ορθή αναγραφή 
των στοιχείων τους στους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος. 

 
3. Υ̟οκείµενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο κύριος ή ε̟ικαρ̟ωτής του ακινήτου ή το 

̟ρόσω̟ο στο ο̟οίο έχει ̟αραχωρηθεί το ακίνητο µε ̟ροσωρινό 
̟αραχωρητήριο ή το δικαίωµα εκµετάλλευσης ̟ερι̟τέρου, κατά το ̟οσοστό 
συνιδιοκτησίας αυτού, κατά την ̟ρώτη έκδοση των λογαριασµών της ∆.Ε.Η. 
ή των εναλλακτικών ̟ροµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος ̟ου ̟εριλαµβάνουν 
το Ε.Ε.Τ.Α. µετά τη δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου.  

 
4. Υ̟όχρεος για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο χρήστης του ακινήτου κατά 

την ηµεροµηνία έκδοσης κάθε λογαριασµού κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύµατος, ̟ου ̟εριλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α., και ο ο̟οίος το καταβάλλει µαζί µε το 
λογαριασµό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος. Αν ο χρήστης είναι 
µισθωτής, εφόσον α̟οδεικνύει την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α., ε̟έρχεται 
αυτοδικαίως συµψηφισµός µε οφειλόµενα ή µελλοντικά µισθώµατα. Η 
διάταξη του ̟ροηγούµενου εδαφίου κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης 
συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών, µε εξαίρεση τις συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν.1665/1986 (Α΄ 194), στις ο̟οίες ο µισθωτής 
έχει το δικαίωµα αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της µίσθωσης. 

 
5. Για τον υ̟ολογισµό του Ε.Ε.Τ.Α. λαµβάνεται υ̟όψη το εµβαδό της 

δοµηµένης ε̟ιφάνειας, το ύψος της τιµής ζώνης και η ̟αλαιότητα του 
ακινήτου, ό̟ως αυτά αναγράφονται στο λογαριασµό της ∆.Ε.Η. ή των 
εναλλακτικών ̟ροµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος και µε βάση τα ο̟οία 
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υ̟ολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης ̟εριουσίας (Τ.Α.Π.) 
της ̟αρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62). To E.E.T.A. υ̟ολογίζεται 
ως το γινόµενο του συντελεστή ̟ροσδιορισµού του ̟ίνακα α’, ε̟ί το 
συντελεστή ̟ροσαύξησης του ̟ίνακα β’ ε̟ί τον αριθµό των τετραγωνικών 
µέτρων των ηλεκτροδοτούµενων ε̟ιφανειών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
̟ροηγούµενο εδάφιο. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η τιµή των τετραγωνικών µέτρων 
του Τ.Α.Π. είναι ίση µε µηδέν (0), το Ε.Ε.Τ.Α. υ̟ολογίζεται µε βάση τα 
τετραγωνικά µέτρα ̟ου ελήφθησαν υ̟όψη για τον υ̟ολογισµό των 
δηµοτικών τελών ή, αν δεν υ̟ολογίστηκαν δηµοτικά τέλη, µε βάση τα 
τετραγωνικά µέτρα ̟ου ελήφθησαν υ̟όψη για τον υ̟ολογισµό του 
δηµοτικού φόρου. 

 
Αν τα τετραγωνικά µέτρα, ̟ου λαµβάνονται υ̟όψη για τον υ̟ολογισµό του 
Τ.Α.Π., είναι υ̟ερδι̟λάσια της µεγαλύτερης τιµής τετραγωνικών µέτρων 
µεταξύ αυτών ̟ου έχουν ληφθεί υ̟όψη για τον υ̟ολογισµό των δηµοτικών 
τελών και για τον υ̟ολογισµό του δηµοτικού φόρου, το Ε.Ε.Τ.Α. υ̟ολογίζεται 
βάσει των τετραγωνικών µέτρων ̟ου έχουν ληφθεί υ̟όψη για τον 
υ̟ολογισµό των δηµοτικών τελών. Το ̟ροηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται, 
όταν δεν έχουν υ̟ολογισθεί δηµοτικά τέλη ή τα τετραγωνικά µέτρα ̟ου 
αναγράφονται για τον υ̟ολογισµό τους έχουν τιµή ίση µε µηδέν (0). 
 
Για τα ακίνητα, για τα ο̟οία δεν αναγράφεται τιµή ζώνης στη βάση 
̟ληροφοριών του ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.), ως τιµή ζώνης λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών της 
δηµοτικής ενότητας, ό̟ως αυτές ισχύουν για τον υ̟ολογισµό της 
αντικειµενικής αξίας των ακινήτων και, σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχουν 
τιµές στη δηµοτική ενότητα, λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών του ∆ήµου. 
 
Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της ε̟ιφάνειας, της τιµής ζώνης 
και της ̟αλαιότητας του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου, ό̟ως αυτά ορίζονται 
στην ̟αράγραφο αυτή, οι ενδιαφερόµενοι ̟ολίτες ̟ροσέρχονται µέχρι τη 15η 
Μαΐου 2013 στον αρµόδιο δήµο υ̟οβάλλοντας σχετικό αίτηµα, άλλως 
θεωρείται ότι α̟οδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή. Οι δήµοι όλης της χώρας 
ελέγχουν αν στις καταστάσεις ̟ου α̟οστέλλονται στο ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. 

̟εριλαµβάνονται τα τετραγωνικά µέτρα του ακινήτου και αν α̟οτυ̟ώνονται 
οι ορθές τιµές ζώνης, ό̟ως ισχύουν για τον υ̟ολογισµό της αντικειµενικής 
αξίας ακινήτων και, σε ̟ερί̟τωση λάθους, ̟ροβαίνουν σε διόρθωσή τους, µε 
την α̟οστολή των νέων στοιχείων στο ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. µέχρι την 31η Μαΐου 
2013. Στις ίδιες καταστάσεις ̟εριλαµβάνουν και τις διορθώσεις ̟ου ε̟ήλθαν 
στα στοιχεία των ακινήτων, µετά α̟ό τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων 
̟ολιτών.  

 
Εάν δια̟ιστωθεί, µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, ότι, µε υ̟αιτιότητα των δήµων, 
έχουν α̟οσταλεί στο ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. ανακριβώς τα στοιχεία, τα ο̟οία 
λαµβάνονται υ̟όψη για τον υ̟ολογισµό του Ε.Ε.Τ.Α., µε α̟οτέλεσµα την 
ε̟ιβολή µεγαλύτερου ̟οσού Ε.Ε.Τ.Α. α̟ό το ̟ράγµατι οφειλόµενο, 
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διενεργείται νέα εκκαθάριση του Ε.Ε.Τ.Α.. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν 
ε̟ιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Α. ή αυτό υ̟ολογίστηκε µειωµένο, διενεργείται βεβαίωση 
αυτού στον κατά την ̟ερί̟τωση 3 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου  
υ̟οκείµενο σε Ε.Ε.Τ.Α.. Οι  διαδικασίες για την εφαρµογή της ̟αρούσας 
̟ερί̟τωσης ορίζονται  µε  α̟όφαση, ό̟ως  ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση 17 
της ̟αρούσας. 

 
Πίνακας α΄ - συντελεστής ̟ροσδιορισµού ΕΕΤΑ 

Συντελεστής ̟ροσδιορισµού 
ΕΕΤΑ 

(ευρώ/τ.µ.) 

 
Τιµή ζώνης 

 
0,5 

Πολύτεκνοι και ανά̟ηροι των ̟ερ. 10 και 
11 για ακίνητα ̟ου ιδιοχρησιµο̟οιούν σε 
̟εριοχές µε τιµή ζώνης α̟ό 0 – 3.000 
ευρώ 

3 µέχρι 500 ευρώ 

4 501 – 1.000 ευρώ 

5 1.001 – 1.500 ευρώ 

6 1.501 – 2.000 ευρώ 

8 2.001 – 2.500 ευρώ 

10 2.501 – 3.000 ευρώ 

12 3.001 – 4.000 ευρώ 

14 4.001 – 5.000 ευρώ 

16 άνω των 5.001 ευρώ 

 
Πίνακας β΄ - συντελεστής ̟ροσαύξησης 

Συντελεστής ̟ροσαύξησης Παλαιότητα 

1 µέχρι και 26 έτη 

1,05 25 µέχρι και 20 έτη 

1,10 19 µέχρι και 15 

1,15 14 µέχρι και 10 

1,20 9 µέχρι και 5 

1,25 4 έως 0 

 
1 

Ανεξάρτητα α̟ό την ̟αλαιότητα, 
̟ροκειµένου για ακίνητα ιδιοκτησίας 
̟ολυτέκνων και ανα̟ήρων των  
̟ερι̟τώσεων 10 και 11, ̟ου τα 
ιδιοχρησιµο̟οιούν και βρίσκονται σε 
̟εριοχές µε τιµή ζώνης α̟ό 0 – 3.000 
ευρώ 

1 Αν στη βάση ̟ληροφοριών του ∆Ε∆∆ΗΕ 
δεν αναγράφεται ηµεροµηνία 
κατασκευής ή ̟αλαιότητα 

 
Για τα ακίνητα τα ο̟οία δεν έχουν οικιακή χρήση, ό̟ως αυτή αναγράφεται 
µε κωδικό αριθµό 1 στο ̟εδίο χρήσης του συστήµατος «ΕΡΜΗΣ» του 
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∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.), και µε εµβαδόν ηλεκτροδοτούµενης ε̟ιφάνειας άνω των 
χιλίων (1.000) τετραγωνικών µέτρων, ο συντελεστής ̟ροσδιορισµού Ε.Ε.Τ.Α. 
υ̟ολογίζεται µειωµένος κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το άνω των χιλίων 
τετραγωνικών µέτρων τµήµα και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το άνω 
των δύο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικών µέτρων τµήµα της ε̟ιφάνειας του 
ακινήτου. 
 

6. Το ̟οσό ̟ου ̟ροκύ̟τει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟ερί̟τωση 5 
µειώνεται κατά ̟οσοστό δεκα̟έντε τοις εκατό (15%) και ορίζεται ως το 
οφειλόµενο ̟οσό του Ε.Ε.Τ.Α. . 

 

7. Στο Ε.Ε.Τ.Α. δεν υ̟όκεινται τα ακίνητα ̟ου ανήκουν: 
α) στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, στα νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου, ̟λην των 
οριζοµένων στην ε̟όµενη ̟ερί̟τωση, στους οργανισµούς το̟ικής 
αυτοδιοίκησης και στις δηµοτικές ε̟ιχειρήσεις,  
β) στα θρησκευτικά νοµικά ̟ρόσω̟α της ̟ερί̟τωσης ιγ΄ της ̟αρ. 1 του 
άρθρου 29 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), εφόσον ιδιοχρησιµο̟οιούνται 
α̟οκλειστικά για να ε̟ιτελούν το λατρευτικό, εκ̟αιδευτικό, θρησκευτικό και 
κοινωφελές έργο τους, 
γ) στα νοµικά ̟ρόσω̟α της ̟ερί̟τωσης ε΄ 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.  

 
8. Α̟ό το Ε.Ε.Τ.Α. α̟αλλάσσονται: 

αα)  Οι κοινόχρηστοι χώροι ̟ολυκατοικιών,  
ββ)  οι κοινόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών καταλυµάτων 

(ξενοδοχείων και κάµ̟ινγκ) ̟ου αφορούν στους χώρους ̟ροσέλευσης, 
υ̟οδοχής και υγιεινής, οι ο̟οίοι ̟ροσδιορίζονται σε ̟οσοστό 35% της 
συνολικής ε̟ιφάνειας της ξενοδοχειακής ε̟ιχείρησης, καθώς και ̟οσοστό 
δεκαε̟τά τοις εκατό (17%) της συνολικής ε̟ιφάνειας των ε̟ιχειρήσεων 
ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων ε̟ι̟λωµένων διαµερισµάτων, 
τα ο̟οία διαθέτουν ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT σε ισχύ, το ο̟οίο έχει 
εκδοθεί µε το σύστηµα των κλειδιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟.δ. 
337/2000 (Α΄ 281), ό̟ως ισχύει.  

γγ) Τα ακίνητα ̟ου έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα, µε α̟όφαση του 
αρµόδιου Υ̟ουργού, εφόσον δεν χρησιµο̟οιούνται µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο.  

δδ) Τα αρχαία µνηµεία και οι χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών 
µνηµείων.    
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εε) Τα ακίνητα για τα ο̟οία, στο ̟εδίο χρήσης του συστήµατος «ΕΡΜΗΣ» 
του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. αναγράφονται οι κωδικοί αριθµοί χρήσης 3 και 4 
αντίστοιχα, ̟ου αφορούν σε γεωργική ή βιοµηχανική χρήση. 

 
9. Ο µειωµένος συντελεστής (0,5) ̟ροσδιορισµού Ε.Ε.Τ.Α. του ̟ίνακα α΄ της 

̟αραγράφου 5 εφαρµόζεται για ένα µόνο ακίνητο, ̟ου ανήκει κατά ̟λήρη 
κυριότητα ή ε̟ικαρ̟ία ή ̟οσοστό αυτών σε ̟ολύτεκνο, κατά την έννοια των 
̟αραγράφων 1 έως 3 του άρθρου ̟ρώτου του ν.1910/1944, εφόσον, κατά το 
οικονοµικό έτος 2012, τα τέκνα ̟ου ορίζονται στις ̟ροαναφερόµενες 
διατάξεις του ν.1910/1944 τον βαρύνουν φορολογικά, σύµφωνα µε το άρθρο 
7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/1994, Α΄ 151), µε την 
̟ροϋ̟όθεση ότι το ακίνητο α̟οτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούµενη 
κατοικία αυτού. Ο µειωµένος συντελεστής εφαρµόζεται και στην ̟ερί̟τωση 
̟ου η κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία ανήκει κατά ̟λήρη κυριότητα ή  
ε̟ικαρ̟ία ή ̟οσοστό αυτών  στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς 
και όταν το ̟οσοστό συνιδιοκτησίας ε̟ί της κύριας ιδιοκατοικούµενης 
κατοικίας κατανέµεται µεταξύ των συζύγων.  Ε̟ίσης, ο µειωµένος 
συντελεστής εφαρµόζεται και όταν κύριος ή ε̟ικαρ̟ωτής της κύριας και 
ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατά ̟λήρη κυριότητα ή ε̟ικαρ̟ία ή ̟οσοστό 
αυτών είναι ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα ̟ροστατευόµενα τέκνα, λόγω θανάτου 
του ενός εκ των γονέων τους. 
Για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή α̟αιτείται να ̟ληρούνται οι 
εξής ̟ροϋ̟οθέσεις:  

α) η τιµή ζώνης του ακινήτου να µην υ̟ερβαίνει τις τρεις χιλιάδες 
(3.000) ευρώ,  

β) το οικογενειακό εισόδηµα κατά το οικονοµικό έτος 2012, να µην 
υ̟ερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, 

γ) το εµβαδόν του ακινήτου να µην υ̟ερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) 
τ.µ., τα ο̟οία ̟ροσαυξάνονται κατά 20 τ.µ. για κάθε ̟ροστατευόµενο τέκνο 
και µέχρι τα 200 τ.µ. Εφόσον το εµβαδόν του ακινήτου υ̟ερβαίνει την έκταση 
̟ου ορίζεται στο ̟ροηγούµενο εδάφιο, για την ε̟ι̟λέον ε̟ιφάνεια το 
Ε.Ε.Τ.Α. υ̟ολογίζεται χωρίς την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή,  

δ) η συνολική αξία της ακίνητης ̟εριουσίας έτους 2010 του ̟ολύτεκνου 
να µην υ̟ερβαίνει τις εκατόν ̟ενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι ο̟οίες 
̟ροσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε ̟ροστατευόµενο 
τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. Αν το ακίνητο ανήκει κατά 
̟οσοστό στους δύο συζύγους ή µόνο στη σύζυγο και ζητείται ο υ̟ολογισµός 
του Ε.Ε.Τ.Α. µε την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή και α̟ό τους δύο 
συζύγους ή µόνο α̟ό τη σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική αξία της ακίνητης 
̟εριουσίας έτους 2010 και των δύο συζύγων δεν ̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει τις 
εκατόν ̟ενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι ο̟οίες ̟ροσαυξάνονται κατά δέκα 
χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε ̟ροστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 
7 του Κ.Φ.Ε.. Αν το ακίνητο ανήκει σε ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα 
̟ροστατευόµενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους, η 
συνολική αξία της ακίνητης ̟εριουσίας έτους 2010 του ̟ολύτεκνου και των 
̟ροστατευόµενων τέκνων δεν ̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει τις εκατόν ̟ενήντα 



25 

 

χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι ο̟οίες ̟ροσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ για κάθε ̟ροστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του 
Κ.Φ.Ε.. 

 
10. Ο µειωµένος συντελεστής (0,5) ̟ροσδιορισµού Ε.Ε.Τ.Α. του ̟ίνακα α΄ της 

̟αραγράφου 5 εφαρµόζεται για ένα µόνο ακίνητο, ̟ου ανήκει κατά ̟λήρη 
κυριότητα ή ε̟ικαρ̟ία ή ̟οσοστό αυτών σε ̟ρόσω̟ο, ̟ου, το ίδιο ή ̟ρόσω̟ο 
̟ου το βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., ̟αρουσιάζει 
ανα̟ηρία ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι το 
ακίνητο α̟οτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία αυτού. Ο 
µειωµένος συντελεστής εφαρµόζεται και στην ̟ερί̟τωση ̟ου η κύρια και 
ιδιοκατοικούµενη κατοικία ανήκει κατά ̟λήρη κυριότητα ή κατά 
συγκυριότητα ή ε̟ικαρ̟ία ή ̟οσοστό αυτών στον ή στη σύζυγο του ή της 
δικαιούχου, καθώς και όταν το ̟οσοστό συνιδιοκτησίας ε̟ί της κύριας 
ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατανέµεται µεταξύ των συζύγων.  
 
Για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή α̟αιτείται να ̟ληρούνται οι 
εξής ̟ροϋ̟οθέσεις:  

α) η τιµή ζώνης του ακινήτου να µην υ̟ερβαίνει τις τρεις χιλιάδες 
(3.000) ευρώ,  

β) το εµβαδόν του ακινήτου να µην υ̟ερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) 
τ.µ., τα ο̟οία ̟ροσαυξάνονται κατά 20 τ.µ. για κάθε ̟ροστατευόµενο τέκνο 
και µέχρι τα 200 τ.µ. Εφόσον το εµβαδόν του ακινήτου υ̟ερβαίνει την έκταση 
̟ου ορίζεται στο ̟ροηγούµενο εδάφιο, για την ε̟ι̟λέον ε̟ιφάνεια το 
Ε.Ε.Τ.Α. υ̟ολογίζεται χωρίς την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή,  

γ) η συνολική αξία της ακίνητης ̟εριουσίας έτους 2010 του δικαιούχου 
να µην υ̟ερβαίνει τις εκατόν ̟ενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι ο̟οίες 
̟ροσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε ̟ροστατευόµενο 
τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. Αν το ακίνητο ανήκει κατά 
̟οσοστό στους δύο συζύγους ή µόνο στον ή στη σύζυγο του δικαιούχου και 
ζητείται ο υ̟ολογισµός του Ε.Ε.Τ.Α. µε την εφαρµογή του µειωµένου 
συντελεστή και α̟ό τους δύο συζύγους ή µόνο α̟ό τον άλλο σύζυγο, η 
συνολική αξία της ακίνητης ̟εριουσίας έτους 2010 και των δύο συζύγων δεν 
̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει τις εκατόν ̟ενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι ο̟οίες 
̟ροσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε ̟ροστατευόµενο 
τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..  

 
11. ∆εν οφείλεται το Ε.Ε.Τ.Α. για ένα ακίνητο ̟ου α̟οτελεί την κύρια και 

ιδιοκατοικούµενη κατοικία και ανήκει κατά κυριότητα ή ε̟ικαρ̟ία ή 
̟οσοστό αυτών: 

α) σε µακροχρόνια άνεργο µε µη διακο̟τόµενο χρόνο ανεργίας ίσο ή 
µεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του ̟ρώτου 
λογαριασµού ̟ου ̟εριλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α., εγγεγραµµένο στα µητρώα του 
ΟΑΕ∆ ή στους καταλόγους ̟ροσφεροµένων ̟ρος εργασία του Γραφείου 
Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των ̟αραρτηµάτων του ή του λογαριασµού 
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ανεργίας ̟ροσω̟ικού ηµερήσιων εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή 
του λογαριασµού ανεργίας τεχνικών τύ̟ου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και  

β) σε άνεργο ̟ου ε̟ιδοτήθηκε λόγω τακτικής ε̟ιδότησης α̟ό τους ως 
άνω φορείς και λογαριασµούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον α̟ό τους δώδεκα 
(12) µήνες ̟ου ̟ροηγούνται της ηµεροµηνίας έκδοσης του ̟ρώτου 
λογαριασµού ̟ου ̟εριλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α  

Για την α̟αλλαγή του ακινήτου α̟ό το Ε.Ε.Τ.Α. α̟αιτείται να 
̟ληρούνται οι εξής ̟ροϋ̟οθέσεις:  

α) ο υ̟οκείµενος στο Ε.Ε.Τ.Α. να είναι άνεργος κατά την ηµεροµηνία 
έκδοσης του ̟ρώτου λογαριασµού ̟ου ̟εριλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α.,  

β) η τιµή ζώνης του ακινήτου να µην υ̟ερβαίνει τις τρεις χιλιάδες 
(3.000) ευρώ,  

γ) το οικογενειακό εισόδηµα, κατά το οικονοµικό έτος 2012, να µην 
υ̟ερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, 

δ) το εµβαδόν του ακινήτου να µην υ̟ερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) 
τ.µ., τα ο̟οία ̟ροσαυξάνονται κατά 20 τ.µ. για κάθε ̟ροστατευόµενο τέκνο 
και µέχρι τα 200 τ.µ.. Εφόσον το εµβαδόν του ακινήτου υ̟ερβαίνει την 
έκταση ̟ου ορίζεται στο ̟ροηγούµενο εδάφιο, για την ε̟ι̟λέον ε̟ιφάνεια το 
Ε.Ε.Τ.Α. υ̟ολογίζεται χωρίς την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή,  

ε) η συνολική αξία της ακίνητης ̟εριουσίας έτους 2010 του δικαιούχου 
να µην υ̟ερβαίνει τις εκατόν ̟ενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι ο̟οίες 
̟ροσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε ̟ροστατευόµενο 
τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..  

 
12. Η βεβαίωση του Ε.Ε.Τ.Α. συντελείται µε την εγγραφή  τον Ιούνιο του 2013 του 

ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου στις µηχανογραφικές καταστάσεις της ∆.Ε.Η 
και των εναλλακτικών ̟ροµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος , οι ο̟οίες ̟ρέ̟ει 
να συµ̟ί̟τουν µε τα µηχανογραφικά αρχεία του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.. Τα στοιχεία  
̟ου ̟εριλαµβάνονται στις καταστάσεις αυτές  α̟οτελούν  τον τίτλο 
βεβαίωσης για το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τον αντίστοιχο χρηµατικό κατάλογο 
των αρµόδιων ∆.Ο.Υ..  
Αρµόδια φορολογική αρχή είναι η ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του 
κυρίου ή ε̟ικαρ̟ωτή του ακινήτου κατά την ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης 
του λογαριασµού της ∆.Ε.Η. και των εναλλακτικών ̟ροµηθευτών ηλεκτρικού 
ρεύµατος.  
Εάν κύριος ή ε̟ικαρ̟ωτής του ακινήτου είναι ̟ερισσότεροι του ενός, 
αρµόδια είναι η ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος ενός εξ αυτών. Η βεβαίωση 
του ΕΕΤΑ ̟ραγµατο̟οιείται στο όνοµα του κυρίου ή ε̟ικαρ̟ωτή µε το 
µεγαλύτερο ̟οσοστό συνιδιοκτησίας ή άλλως στο όνοµα ενός ο̟οιουδή̟οτε 
εξ αυτών, ο ο̟οίος δικαιούται να α̟αιτήσει α̟ό τους λοι̟ούς συνιδιοκτήτες 
την α̟όδοση σε αυτόν του ̟οσοστού ̟ου τους αναλογεί. 
Στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία έχει βεβαιωθεί Ε.Ε.Τ.Α. για ακίνητο ̟ου 
εµ̟ί̟τει στις διατάξεις των ̟ερι̟τώσεων 7, 8, 9, 10 και 11, τούτο διαγράφεται, 
κατά τη διαδικασία ̟ου θα ορισθεί µε την α̟όφαση της ̟ερί̟τωσης 17. Αν 
τούτο ή µέρος αυτού έχει καταβληθεί, ε̟ιστρέφεται, κατά τη διαδικασία ̟ου 
θα ορισθεί µε την ίδια α̟όφαση.  
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13. Το Ε.Ε.Τ.Α 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 2013 µέχρι το Φεβρουάριο του 
2014.  
 
Η καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. ρυθµίζεται κατά τον ίδιο τρό̟ο µε την καταβολή 
του ̟οσού για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος, εφόσον η ∆.Ε.Η. 
και οι εναλλακτικοί ̟ροµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος ̟ροβαίνουν σε 
διακανονισµό ή ρύθµιση µε τους καταναλωτές για την εξόφληση των 
λογαριασµών, Εάν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης ̟ληρωµής της τελευταίας 
δόσης του Ε.Ε.Τ.Α., το συνολικά οφειλόµενο Ε.Ε.Τ.Α. δεν έχει εξοφληθεί τότε 
το  οφειλόµενο κατά την ηµεροµηνία αυτή ̟οσό α̟οκό̟τεται α̟ό το 
λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και βεβαιώνεται στην 
αρµόδια φορολογική αρχή. 
 

14. Τα ̟οσά του ειδικού τέλους ̟ου εισ̟ράττονται α̟ό τη ∆.Ε.Η. και τους 
εναλλακτικούς ̟ροµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος α̟οδίδονται στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο µέχρι τη δέκατη ηµέρα του ε̟όµενου µήνα α̟ό το µήνα κατά τον 
ο̟οίο εισ̟ράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασµοί, ό̟ως ειδικότερα καθορίζεται 
µε την υ̟ουργική α̟όφαση της ̟ερί̟τωσης 17. Με την ίδια α̟όφαση ορίζεται 
Οικονοµικός Ε̟ιθεωρητής ως αρµόδιος για την ̟αρακολούθηση της 
α̟όδοσης του Ε.Ε.Τ.Α.. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δικαιούται να ζητήσει α̟ό τη 
∆.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς ̟ροµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος να δίνουν 
χρηµατικές ̟ροκαταβολές έναντι των ̟οσών, ̟ου ̟ρέ̟ει να α̟οδοθούν α̟ό 
τις εισ̟ράξεις του Ε.Ε.Τ.Α., και µέχρι είκοσι ̟έντε τοις εκατό (25%) του ̟ρος 
είσ̟ραξη ̟οσού. 
 
Για την αντιµετώ̟ιση των δα̟ανών είσ̟ραξης του Ε.Ε.Τ.Α., η ∆.Ε.Η. και οι 
εναλλακτικοί ̟ροµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος ̟αρακρατούν α̟ό τις 
εισ̟ράξεις ̟οσοστό 0,25%. Η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί ̟ροµηθευτές 
ηλεκτρικού ρεύµατος καθώς και ο ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. υ̟οχρεούνται να θέτουν στη 
διάθεση των υ̟ηρεσιών του Υ̟ουργείου Οικονοµικών ηλεκτρονικά αρχεία 
̟ου τηρούν. ̟ροκειµένου να δια̟ιστώνεται η ορθή εφαρµογή της ̟αρούσας 
υ̟ο̟αραγράφου. . 
 

15. Αν δεν καταβληθεί το Ε.Ε.Τ.Α., η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί ̟ροµηθευτές 
ηλεκτρικού ρεύµατος, µετά την ̟αρέλευση της  ηµεροµηνίας λήξης ̟ληρωµής 
της τελευταίας δόσης, διαγράφουν τους υ̟όχρεους καταναλωτές ως ̟ρος το 
Ε.Ε.Τ.Α., α̟οστέλλουν κατάσταση στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών  µέσω της ο̟οίας βεβαιώνεται το οφειλόµενο τέλος και οι 
αρµόδιες ∆.Ο.Υ. µεριµνούν για την είσ̟ραξή του, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 
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Ο κύριος ή ε̟ικαρ̟ωτής του ακινήτου µ̟ορεί, µε αίτησή του ̟ρος την 
αρµόδια ∆.Ο.Υ., ο̟οτεδή̟οτε και για ο̟οιονδή̟οτε λόγο, να ζητήσει την 
α̟οκο̟ή του Ε.Ε.Τ.Α. α̟ό το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος 
και τη βεβαίωση αυτού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., αφού καταβάλει τουλάχιστον 
την τρέχουσα και τις τυχόν ληξι̟ρόθεσµες δόσεις και, σε ̟ερί̟τωση 
ε̟ίκλησης αδυναµίας καταβολής αυτών, το ̟οσό των ̟ενήντα (50) ευρώ. Για 
την αλλαγή ̟ροµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος α̟αιτείται η ̟ροσκόµιση, στο 
νέο ̟ροµηθευτή, βεβαίωσης της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ότι ακολουθήθηκε η 
ανωτέρω διαδικασία α̟ό τον κύριο ή τον ε̟ικαρ̟ωτή ή α̟ό το µισθωτή ή 
α̟ό το χρήστη, ο ο̟οίος έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά ̟ρος τούτο. 
 

16. Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται:: 
α) ο ειδικότερος τρό̟ος και η διαδικασία για την είσ̟ραξη του Ε.Ε.Τ.Α. µέσω 
των λογαριασµών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος και την α̟όδοση 
αυτού στο ∆ηµόσιο,  
β) ο ειδικότερος τρό̟ος και η διαδικασία για τη βεβαίωση και είσ̟ραξη του 
τέλους κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε., σε ̟ερί̟τωση µη καταβολής του µέσω 
των λογαριασµών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος, 
γ) ο ειδικότερος τρό̟ος και η διαδικασία ε̟ιστροφής του τέλους α̟ό την 
αρµόδια ∆.Ο.Υ., καθώς και ο τρό̟ος και η διαδικασία βεβαίωσης και 
είσ̟ραξης αυτού  στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου δια̟ιστωθεί ότι δεν ε̟ιβλήθηκε αυτό, 
̟αρότι υ̟ήρχε υ̟οχρέωση, ή υ̟ολογίσθηκε εσφαλµένα, 
δ) οι ειδικότερες ̟ροϋ̟οθέσεις και οι  διαδικασίες για την εφαρµογή των 
διατάξεων των ̟ερι̟τώσεων 9, 10 και 11 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου  και 
ε) κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του ̟αρόντος 
άρθρου. 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.8.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
 

1. Η ̟ερί̟τωση ε) της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν.3842/2010 (Α’  58) 
καταργείται α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2013. 

 

2. Στην ̟αράγραφο 5 του άρθρου 35 του ν.3842/2010,  οι λέξεις «Για τα έτη 
2010, 2011 και 2012» αντικαθίσταται α̟ό τις λέξεις «Για τα έτη 2010, 2011, 
2012 και 2013». 

 
3. Στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 38  του ν. 3842/2010, οι λέξεις «Ειδικά για τα 

έτη 2010 και 2011» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «Το έτος 2010» και 
̟ροστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 
 
«Για τα έτη 2011 και  2012 ο φόρος καταβάλλεται σε ε̟τά (7) ίσες µηνιαίες 
δόσεις,  και για το έτος 2013 καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες µηνιαίες δόσεις, 
καθεµιά α̟ό τις ο̟οίες δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη των ̟ενήντα (50) ευρώ, 
µε εξαίρεση την τελευταία, οι ο̟οίες καταβάλλονται στις ̟ροθεσµίες ̟ου 
ορίζονται στο ̟ροηγούµενο εδάφιο.  
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4. Μετά το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 32  του ν.3842/2010 

̟ροστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 
 
«Ως συντελεστής αξιο̟οίησης οικο̟έδου (ΣΑΟ), για τον υ̟ολογισµό της 
φορολογητέας αξίας, λαµβάνεται ο ΣΑΟ ̟ου ̟εριλαµβάνεται στις α̟οφάσεις 
̟ροσδιορισµού αντικειµενικής αξίας ακινήτων (µικρότερος ή µεγαλύτερος), 
ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόµησης ̟ου ισχύει στην ̟εριοχή είναι 
διαφορετικός.» 
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ   
 

1. Στην υ̟ο̟αράγραφο Ε.2. του ν. 4093/2012 (Α’ 222) ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση 3 
ως εξής και αναριθµούνται αντιστοίχως οι υφιστάµενες ̟ερι̟τώσεις 3-7: 
 
«3. α. Στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών µεταφέρονται στις 31 Ιουλίου 2013 οι αρµοδιότητες, το 
̟ροσω̟ικό και οι διαθέσιµοι ̟όροι των ακόλουθων οργανικών µονάδων της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων ̟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 α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως και τίθεται σε ισχύ το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2013 
µ̟ορούν να εξειδικευθούν ̟εραιτέρω οι ̟ροαναφερόµενες λειτουργίες της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων ̟ου µεταφέρονται στη 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων, καθώς και να ρυθµιστούν ειδικότερα 
ζητήµατα ̟ου αφορούν στη µεταφορά του ̟ροσω̟ικού και των διαθέσιµων 
̟όρων. Με όµοια α̟όφαση είναι δυνατόν να ̟ροβλεφθεί ̟ρογενέστερη 
ηµεροµηνία εφαρµογής των διατάξεων της ̟αρούσας υ̟ο̟ερί̟τωσης. 
Μεταξύ της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων και της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων συνά̟τεται µέχρι τις 31 Ιουλίου 
2013 µνηµόνιο συνεργασίας ̟ου µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται ό̟οτε κριθεί 
α̟αραίτητο και καθορίζει τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχονται α̟ό τη Γενική 
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 
Εσόδων.  
 
β.  Οι αρµοδιότητες ̟ρολη̟τικού ελέγχου εφαρµογής της φορολογικής 
νοµοθεσίας και ̟ροσωρινού φορολογικού ελέγχου, ιδίως στους 
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̟αρακρατούµενους και ε̟ιρρι̟τόµενους φόρους, µε έµφαση στο Φ.Π.Α., 
καθώς και ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων της τελωνειακής νοµοθεσίας, 
ό̟ως ̟ροβλέ̟ονται στην ̟ερί̟τωση β’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 30 
ν.3296/2004, συµ̟εριλαµβανοµένου του ̟ροσω̟ικού και των ̟όρων ̟ου 
είναι αναγκαίοι για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων, µεταβιβάζονται 
στις 31 Οκτωβρίου 2013 στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών. Ο έλεγχος των υ̟οθέσεων για τις ο̟οίες εκδίδεται 
εντολή ελέγχου µέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013 ολοκληρώνεται α̟ό το Σώµα 
∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.). Με α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Οικονοµικών ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µ̟ορεί να 
καθορίζονται ειδικότερα θέµατα ̟ου είναι αναγκαία για την εφαρµογή της 
̟αρούσας υ̟ο̟ερί̟τωσης και να ̟ροβλεφθεί ̟ρογενέστερη ηµεροµηνία 
εφαρµογής των διατάξεων της ̟αρούσας υ̟ο̟ερί̟τωσης. 
 
γ. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην 
υ̟ο̟ερί̟τωση β’ της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης, οι αρµόδιες υ̟ηρεσίες της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων µ̟ορούν να ̟ροβαίνουν σε ελέγχους 
των µεταφορικών µέσων, καταστηµάτων, α̟οθηκών και άλλων χώρων, ό̟ου 
βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα α̟ό τον φορέα εκµετάλλευσής τους και του 
τελωνειακού καθεστώτος, υ̟ό το ο̟οίο τελούν ό̟ως ε̟ίσης σε κατασχέσεις 
βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, µέσων µεταφοράς και άλλων στοιχείων, 
συµ̟εριλαµβανοµένων και ηλεκτρονικών µέσων α̟οθήκευσης και µεταφοράς 
δεδοµένων, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στις ̟ερι̟τώσεις α’ και δ’ της 
̟αραγράφου 4 του άρθρου 30 ν. 3296/2004. Η διάταξη του ̟ροηγούµενου 
εδαφίου σε καµία ̟ερί̟τωση δεν α̟οστερεί το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού 
Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) α̟ό τις ̟αρα̟άνω εξουσίες, κατά την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων ̟ου αυτό διατηρεί.». 
 
δ.  Η Υ̟ηρεσία Εσωτερικών Υ̟οθέσεων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών 
µεταφέρεται στις 31 Ιουλίου 2013 στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων, 
συµ̟εριλαµβανοµένου του ̟ροσω̟ικού και των διαθέσιµων ̟όρων. Με 
α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και τίθεται σε ισχύ το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2013 µ̟ορεί να 
ρυθµισθούν ειδικότερα θέµατα ̟ου είναι αναγκαία για την εφαρµογή της 
διάταξης αυτής και να ̟ροβλεφθεί ̟ρογενέστερη ηµεροµηνία µεταφοράς της 
Υ̟ηρεσίας αυτής. 
 

2. Στο τέλος της υ̟ο̟ερί̟τωσης α’ της ̟ερί̟τωσης 3 της υ̟ο̟αραγράφου Ε.2. 
του ν. 4093/2012 ̟ροστίθενται στοιχεία (9) και (10)  ως εξής: 
«(9) να α̟οφασίζει για τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού στη Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων και για την υ̟οβολή στο Α.Σ.Ε.Π. των 
αντίστοιχων αιτηµάτων για τις σχετικές ̟ροκηρύξεις, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 
(10) Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών ̟ου εκδίδεται κατό̟ιν 
εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων και δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µ̟ορεί να καθορίζεται ειδικό σύστηµα 
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̟ροαγωγών και βαθµολογικής και υ̟ηρεσιακής εξέλιξης των υ̟αλλήλων της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων κατά ̟αρέκκλιση των κριτηρίων και 
της διαδικασίας ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στις διατάξεις του Υ̟αλληλικού Κώδικα 
(ν.3528/2007) και κάθε άλλη διάταξη. Το σύστηµα µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει το 
οργανόγραµµα των µονάδων ̟ου συγκροτούν τη Γενική Γραµµατεία 
∆ηµοσίων Εσόδων και κανόνες ̟ου σχετίζονται µε τις ̟ροαγωγές και τη 
µετακίνηση υ̟αλλήλων. Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων έχει ̟λήρη 
εξουσία εφαρµογής του συστήµατος ̟ου καθορίζεται σύµφωνα µε τα 
̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρούσα υ̟ο̟ερί̟τωση. Οι κείµενες διατάξεις ̟ου δεν 
συνδέονται µε το σύστηµα ̟ροαγωγών και βαθµολογικής εξέλιξης 
̟αραµένουν σε ισχύ για το ̟ροσω̟ικό της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Εσόδων.». 
 

3. Στην ̟ερί̟τωση 4 της υ̟ο̟αραγράφου Ε.2. του ν. 4093/2012, ̟ριν α̟ό την 
αναρίθµησή της µε την ̟ερί̟τωση 1 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, 
̟ροστίθεται στοιχείο δ’ ως εξής και αναριθµείται το ε̟όµενο στοιχείο ε’. 
 
«δ. Συστήνεται Γνωµοδοτικό Συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Εσόδων. Το Συµβούλιο του ̟ροηγούµενου εδαφίου α̟οτελείται α̟ό ̟έντε 
µέλη ̟ου ορίζονται µε θητεία ̟ου δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τα τρία χρόνια. 
∆ύο α̟ό τα µέλη του Συµβουλίου ε̟ιλέγονται µεταξύ ̟ροσώ̟ων µε 
σηµαντική διεθνή ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία στη διοίκηση δηµοσίων εσόδων.  
Τα µέλη του Συµβουλίου δεν είναι ̟λήρους α̟ασχόλησης. Ε̟ι̟λέον, στο 
Συµβούλιο συµµετέχει ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων χωρίς 
δικαίωµα ψήφου, ως εκ της ιδιότητάς του. Το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο 
αναφέρεται στον Υ̟ουργό Οικονοµικών, ̟αρέχει συµβουλές σε µείζονα 
θέµατα στρατηγικής της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης 
συµ̟εριλαµβανοµένων και θεµάτων ανθρώ̟ινου δυναµικού, ελέγχει την 
ε̟ίδοση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε σχέση µε το 
σχεδιασµό και τους τεθέντες στόχους, υ̟οστηρίζει τη φορολογική και 
τελωνειακή διοίκηση στις σχέσεις της µε άλλους φορείς και ε̟ιβεβαιώνει ότι ο 
Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων ασκεί τις εξουσίες του δεόντως. Το 
Συµβούλιο δεν έχει ο̟οιαδή̟οτε άλλη αρµοδιότητα, ούτε ̟ρόσβαση σε 
στοιχεία ̟ου αφορούν σε συγκεκριµένους φορολογουµένους.  
Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών ̟ου δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο µέχρι την 15η Ιουλίου 2013 
ρυθµίζονται όλα τα αναγκαία θέµατα για τη λειτουργία του Γνωµοδοτικού 
Συµβουλίου και ιδίως: 
α) καθορίζονται τα ελάχιστα ̟ροσόντα των µελών του Συµβουλίου, 
β) ορίζονται τα µέλη του Συµβουλίου και η διάρκεια της θητείας τους, 
γ) καθορίζεται η α̟οζηµίωση των µελών του Συµβουλίου για την άσκηση των 
καθηκόντων τους, 
δ) τίθενται κανόνες για την αντιµετώ̟ιση συγκρούσεων συµφερόντων, 
ε) καθορίζεται η ελάχιστη συχνότητα των συνεδριάσεων, 
στ) θεσ̟ίζεται ̟λαίσιο ως ̟ρος τον τρό̟ο αναφοράς του Συµβουλίου στον 
Υ̟ουργό Οικονοµικών, 
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ζ) ρυθµίζονται θέµατα διοικητικής υ̟οστήριξης του Συµβουλίου..» 
 

4. Το δεύτερο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης γ’ της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 
55 ν.4002/2011, ό̟ως ̟ροστέθηκε µε την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 35 
ν.4141/2013 (Α’ 81), αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«Με α̟οφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, 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 της εν λόγω Γενικής Γραµµατείας.» 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ   
 

1. Συνιστάται οργανική µονάδα ε̟ι̟έδου ∆ιεύθυνσης, µε τίτλο «Κεντρική 
Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων»  υ̟αγόµενη α̟ευθείας στον Υ̟ουργό  
Οικονοµικών, ο ο̟οίος µ̟ορεί να εκχωρεί την αρµοδιότητα στον Γενικό 
Γραµµατέα του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. 
 

2. Τα Υ̟ουργεία και οι ε̟ο̟τευόµενοι α̟ό αυτά φορείς, ̟ροωθούν στην 
Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων όλα τα σχέδια ̟ου αφορούν σε 
διαχείριση ή ̟αροχή κρατικών ̟όρων, ̟ριν την τελική έγκριση και υιοθέτηση 
τους και σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου ορίζεται στον ̟αρόντα νόµο Η 
Κεντρική Μονάδα κρατικών ενισχύσεων εξετάζει τα ̟ροτεινόµενα σχέδια ως 
̟ρος τη συµβατότητά τους µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και 
εκφράζει έγγραφη γνώµη, η ο̟οία ̟ροσαρτάται σε κάθε σχέδιο.  
 

3. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων  ε̟ι̟λέον: 
α. Έχει την ̟λήρη ευθύνη για την κοινο̟οίηση των σχεδίων κρατικών 
ενισχύσεων, εκ µέρους της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το αρ. 108 
της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. (ΣΛΕΕ). ∆ιαχειρίζεται το 
ηλεκτρονικό σύστηµα κοινο̟οιήσεων SANI (State Aid Notification System: 
∆ιαδραστική Αναφορά Κρατικών Ενισχύσεων) και είναι ο µοναδικός 
συνοµιλητής των αρµόδιων οργάνων της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής κατά τη 
διαδικασία των κοινο̟οιήσεων.  
β. Α̟οτελεί το µοναδικό ε̟ίσηµο σηµείο ε̟αφής για θέµατα κρατικών 
ενισχύσεων, τόσο µε την Ε̟ιτρο̟ή, όσο και µε άλλους Ευρω̟αϊκούς και 
διεθνείς φορείς. 
γ.  Συντονίζει τα θέµατα κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό ε̟ί̟εδο: 
συνεργάζεται µε τα υ̟ουργεία και τους λοι̟ούς φορείς και αρχές µέσω του 
δικτύου α̟οκεντρωµένων µονάδων κρατικών ενισχύσεων.  
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δ. Ε̟ιβλέ̟ει και ̟αρακολουθεί την  ̟ορεία και την ̟ρόοδο των  υ̟οθέσεων 
κρατικών ενισχύσεων, ειδικότερα όσων είναι στο στάδιο της εξέτασης α̟ό την 
Ε̟ιτρο̟ή, ή όσων αφορούν ανάκτηση ̟αράνοµων κρατικών ενισχύσεων. Η 
Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων βοηθά στη διαµόρφωση 
α̟αντήσεων ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή σε θέµατα ̟ου σχετίζονται µε τις Κρατικές 
Ενισχύσεις.  
ε. Ελέγχει όλες τις α̟αντήσεις ̟ριν την υ̟οβολή τους στην Ε̟ιτρο̟ή. 
Μεριµνά για την τήρηση ̟ροθεσµιών και καταληκτικών ηµεροµηνιών ̟ου 
έχουν τεθεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή.  
στ. Συµµετέχει στη διαµόρφωση της ̟ολιτικής των κρατικών ενισχύσεων και 
τον έλεγχο της συµβατότητας των χορηγούµενων α̟ό δηµόσιους φορείς και 
αρχές σχεδίων Κρατικών ενισχύσεων, σύµφωνα µε τα Αρ. 107 και 108 της 
ΣΛΕΕ.  
ζ. Συµµετέχει στη διαµόρφωση και τον έλεγχο της συµβατότητας της 
̟ολιτικής των Υ̟ηρεσιών Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος σύµφωνα µε το 
Αρ. 106 της ΣΛΕΕ. Συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και συντάσσει την 
̟εριοδική έκθεση για τις Υ̟ηρεσίες Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος.  
η. Παρακολουθεί και συντάσσει τον ετήσιο ̟ίνακα Κρατικών Ενισχύσεων 
SARI (State Aid Reporting Interactive: ∆ιαδραστική Αναφορά Κρατικών 
Ενισχύσεων ) .  
θ. Συµµετέχει στα συµβουλευτικά όργανα της Γενικής ∆/νσης Ανταγωνισµού 
της Ε̟ιτρο̟ής για τον καθορισµό των νέων κανόνων- ανακοινώσεων και 
διαδικασιών στα θέµατα κρατικών ενισχύσεων.  
ι. Παρέχει εκ̟αίδευση και τεχνογνωσία σε θέµατα κρατικών ενισχύσεων στις 
α̟οκεντρωµένες µονάδες, σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς,  
ια. Παρέχει υ̟οστηρικτικό υλικό στις α̟οκεντρωµένες µονάδες σε θέµατα 
̟ολιτικής και διαδικασιών  κρατικών ενισχύσεων  
ιβ. Τηρεί  κεντρικό ̟ληροφοριακό σύστηµα µητρώου όλων των υφιστάµενων  
κρατικών ενισχύσεων κατά τα οριζόµενα στην υ̟ο̟αράγραφο Β.8.του 
̟αρόντος νόµου. 
ιγ. Με Α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, κατό̟ιν εισηγήσεως του 
Προϊσταµένου της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, καθορίζονται 
̟εραιτέρω λε̟τοµέρειες - διευρυµένα καθήκοντα σχετικά µε τον ρόλο και τις 
αρµοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων σύµφωνα µε τις 
αναθεωρήσεις της ̟ολιτικής των κρατικών ενισχύσεων, ό̟ως αυτή 
χαράσσεται α̟ό τα αρµόδια όργανα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.  

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. : ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

 
1. Συνιστάται στην Κεντρική Μονάδα θέση Προϊσταµένου αυτής µε βαθµό 

∆ιευθυντή. Ως  ̟ροϊστάµενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
ορίζεται δηµόσιος υ̟άλληλος κατηγορίας ΠΕ του Υ̟ουργείου Οικονοµικών ή 
υ̟άλληλος α̟ό το στενό και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα και τις ανεξάρτητες  
αρχές,  κατά τη διαδικασία του αρ. 55 ̟αρ. 21 του ν. 4002/2011 
(Α΄180/22.08.2011) και, µετά τη λήξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4093/2012 



34 

 

(Α’ 222) «Έγκριση Μεσο̟ρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
2013-2016 – Ε̟είγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσο̟ρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016»,  κατά 
τις διατάξεις του Υ̟αλληλικού Κώδικα.  

2. Η ανωτέρω Μονάδα στελεχώνεται  α̟ό υ̟αλλήλους όλων των κλάδων 
κατηγοριών και ειδικοτήτων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών καθώς και α̟ό  
υ̟αλλήλους α̟ό τον στενό και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα και τις ανεξάρτητες  
αρχές,  οι ο̟οίοι α̟οσ̟ώνται για το σκο̟ό αυτό στην Κεντρική Μονάδα. 
Κατά ̟αρέκκλιση  των κειµένων διατάξεων στη Μονάδα µ̟ορούν να 
α̟οσ̟ασθούν υ̟άλληλοι α̟ό την Μονάδα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης (ΜΟ∆)  
ΑΕ. και τα Όργανα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Το ̟ροσω̟ικό της Μονάδος ̟ου 
µεταφέρεται ή α̟οσ̟άται είναι έως είκοσι (20) άτοµα. Οι υ̟ηρετούντες στο  
Υ̟ουργείο Οικονοµικών δικηγόροι  µε έµµισθη εντολή υ̟οστηρίζουν νοµικά 
το έργο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. 
 

3. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων µ̟ορεί να α̟ασχολεί 
υ̟αλλήλους της κατηγορίας Ειδικού Ε̟ιστηµονικού Προσω̟ικού. 
 

4. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών ορίζεται:  
 

5. α. η διάρθρωση και ο αριθµός των υ̟αλλήλων ̟ου α̟αιτούνται για τις 
ανάγκες στελέχωσης της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ανά 
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Οι υ̟άλληλοι  µεταφέρονται και 
α̟οσ̟ώνται  σε αυτήν µε την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, 
βαθµό, κλάδο και ειδικότητα ̟ου κατέχουν, µε συνεκτίµηση της αίτησής τους 
και των αναγκών της Μονάδος, 
β. τα ειδικότερα και ̟ρόσθετα τυ̟ικά και ουσιαστικά τους ̟ροσόντα,  
γ. τα ειδικότερα και ̟ρόσθετα τυ̟ικά και ουσιαστικά ̟ροσόντα του 
Προϊσταµένου, καθώς και η θητεία του, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της 
̟αρ.1 του ̟αρόντος άρθρου. 
δ. η διαδικασία ε̟ιλογής του ̟ροϊσταµένου και των υ̟αλλήλων. 
 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.4.: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  
 

1. Η ε̟ιφορτισµένη µε τις κρατικές ενισχύσεις υ̟ηρεσία κάθε Υ̟ουργείου 
µετονοµάζεται σε « Α̟οκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων». 
 

2. Με κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών και του αρµοδίου καθ’ ύλην 
Υ̟ουργού µ̟ορεί να συνιστάται, ό̟ου δεν υ̟άρχει ήδη κατά τη δηµοσίευση 
του ̟αρόντος, α̟οκεντρωµένη µονάδα κρατικών ενισχύσεων στα Υ̟ουργεία 
και στους φορείς της ε̟ο̟τείας τους, ̟ου  χορηγούν  κρατικές ενισχύσεις, οι 
ο̟οίες ενδέχεται να µην είναι συµβατές. Κύριο έργο των α̟οκεντρωµένων 
µονάδων είναι η ̟ροετοιµασία και η ̟ροώθηση σχεδίων για γνωµοδότηση ή 
και έγκριση α̟ό την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων. Η 
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Α̟οκεντρωµένη Μονάδα κάθε Υ̟ουργείου είναι ε̟ίσης αρµόδια και 
υ̟εύθυνη για τα σχέδια ̟ου ̟ροετοιµάζονται και ̟ροωθούνται α̟ό τους 
ε̟ο̟τευόµενους φορείς της. 
 

3. Έργο των Α̟οκεντρωµένων Μονάδων είναι ε̟ίσης : 
α. Ο έλεγχος αναφορικά µε την ύ̟αρξη κρατικών ενισχύσεων, όλων των 
σχεδίων νόµου ̟ου εισάγονται ̟ρος ψήφιση α̟ό τον φορέα στον ο̟οίο 
ανήκει ή ̟ου ε̟ο̟τεύει η εκάστοτε Α̟οκεντρωµένη Μονάδα. 
β. Ο έλεγχος αναφορικά µε την ύ̟αρξη κρατικών ενισχύσεων, όλων των 
λοι̟ών ̟ράξεων ̟ου εκδίδονται α̟ό τον φορέα στον ο̟οίο ανήκει ή ̟ου 
ε̟ο̟τεύει η εκάστοτε Α̟οκεντρωµένη Μονάδα. 
γ. Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων ̟ου δεν α̟αιτούν 
κοινο̟οίηση (ό̟ως ενδεικτικά οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας) κατό̟ιν 
οδηγιών της Κεντρικής Μονάδας.  
δ. Η ̟ροώθηση στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων όλων των 
σχεδίων ̟ου ενδεχοµένως εµ̟εριέχουν µεταφορά και διάθεση Κρατικών 
̟όρων σε κά̟οιον ωφελούµενο, ̟ου συνοδεύονται  α̟ό αναλυτική 
̟εριγραφή και τεκµηρίωση. Η Α̟οκεντρωµένη Μονάδα µ̟ορεί  να ̟ροτείνει 
βελτιώσεις, ̟ριν α̟ό την ̟ροώθηση του σχεδίου στην Κεντρική Μονάδα 
Κρατικών Ενισχύσεων.  
ε. Σε ̟ερί̟τωση κοινο̟οίησης ενός σχεδίου α̟ό την Κεντρική Μονάδα 
Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, η Α̟οκεντρωµένη 
Μονάδα υ̟οχρεούται να ̟αρέχει στην Κεντρική Μονάδα κάθε είδους 
βοήθεια και υ̟οστήριξη ̟ου θα της ζητηθεί.  
στ. Τα σχέδια  κοινο̟οιούνται µέσω του Ηλεκτρονικού συστήµατος SANI και 
καταχωρούνται α̟ό τον ε̟ικυρωµένο χρήστη της Α̟οκεντρωµένης Μονάδας 
στο εν λόγω σύστηµα.  
ζ. Στο τέλος κάθε έτους, οι Α̟οκεντρωµένες Μονάδες υ̟οχρεούνται στην 
ηλεκτρονική υ̟οβολή της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων µέσω του 
διαδραστικού συστήµατος SARI, ̟ου ̟εριλαµβάνει τις  δα̟άνες ̟ου έχουν 
̟ραγµατο̟οιηθεί για τις υφιστάµενες κρατικές ενισχύσεις του φορέα τους. Η 
ηλεκτρονική αυτή υ̟οβολή ̟ραγµατο̟οιείται ε̟ίσης α̟ό ε̟ικυρωµένο 
χρήστη. Οι ε̟ικυρωµένοι χρήστες και στις δύο ̟ερι̟τώσεις ορίζονται µετά 
α̟ό αίτηση της Α̟οκεντρωµένης Μονάδας ̟ρος την Κεντρική Μονάδα 
Κρατικών Ενισχύσεων.  
η. Φροντίζουν για την ενηµέρωση του µητρώου ̟αρακολούθησης κρατικών 
ενισχύσεων του άρθρου 30 του ̟αρόντος νόµου, ως ̟ρος τα µέτρα 
αρµοδιότητας τους. 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5.: ∆ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ¨ 

 

1. Με Α̟όφαση του Υ̟ουργικού Συµβουλίου ̟ου εκδίδεται κατό̟ιν ̟ροτάσεως 
του Πρωθυ̟ουργού, συγκροτείται ∆ιϋ̟ουργική Ε̟ιτρο̟ή Κρατικών 
Ενισχύσεων η ο̟οία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
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σύµφωνα µε 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» ΦΕΚ Α98/22.4.2005. Η Ε̟ιτρο̟ή συγκροτείται α̟ό:  
α)Τον Υ̟ουργό Οικονοµικών, ο ο̟οίος ̟ροεδρεύει, µε ανα̟ληρωτή του τον 
Γενικό Γραµµατέα του Υ̟ουργείου Οικονοµικών.  
β)Τους Υ̟ουργούς Εξωτερικών, Ανά̟τυξης, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων και τους εκάστοτε αρµόδιους Υ̟ουργούς, θέµατα στην αρµοδιότητα 
των ο̟οίων έρχονται ̟ρος συζήτηση. Ανα̟ληρωτές ορίζονται οι αντίστοιχοι 
Γενικοί Γραµµατείς των Υ̟ουργείων.  
γ)Γραµµατέας της Ε̟ιτρο̟ής ορίζεται ο Υ̟οδιευθυντής της Κεντρικής 
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων µε ανα̟ληρωτή του υ̟άλληλο της Κεντρικής 
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. 
  

2. Έργο της Ε̟ιτρο̟ής είναι η διερεύνηση και ε̟ίλυση: 
α) Των θεµάτων κρατικών ενισχύσεων ̟ου έχουν σηµαντικό αντίκτυ̟ο στην 
οικονοµική δραστηριότητα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.  
β) Των υ̟οθέσεων κρατικών ενισχύσεων ό̟ου υ̟άρχουν διαφορετικές 
̟ροσεγγίσεις ανάµεσα στους αρµόδιους φορείς και στην Κεντρική Μονάδα 
Κρατικών Ενισχύσεων ή/ και των αρµόδιων φορέων µεταξύ τους. 
γ) Των θεµάτων ̟ου α̟οτελούν αντικείµενο δια̟ραγµάτευσης σε υψηλό 
ε̟ί̟εδο µε τα αρµόδια όργανα της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής.  

3. Η Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί να ̟ροσκαλεί κατά ̟ερί̟τωση εκ̟ροσώ̟ους ∆ηµόσιων 
Φορέων,  Ανεξάρτητων Αρχών και ∆ηµοσίων Ε̟ιχειρήσεων, κατά την εξέταση 
θεµάτων.  

 
4. Η Ε̟ιτρο̟ή συγκαλείται µετά α̟ό ̟ρόσκληση του Προϊσταµένου της 

Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ή ενός εκ των µελών της 
Ε̟ιτρο̟ής. Ο ̟ροϊστάµενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της ε̟ιτρο̟ής ως εισηγητής χωρίς 
δικαίωµα ψήφου.  

 
5. Οι α̟οφάσεις της Ε̟ιτρο̟ής είναι δεσµευτικές για το σύνολο των 

εµ̟λεκόµενων φορέων. Τηρούνται γρα̟τά ̟ρακτικά, στα ο̟οία 
̟αρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι ̟ου οδήγησαν στη λήψη της α̟όφασης.  
Οι α̟οφάσεις της Ε̟ιτρο̟ής λαµβάνονται κατά ̟λειοψηφία, τηρουµένων 
των διατάξεων του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.6.:  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ   
 
Τα σχέδια, τα ο̟οία µ̟ορεί να ̟εριέχουν µεταφορά και διάθεση κρατικών 
̟όρων ̟ρος δηµοσίους ή ιδιωτικούς φορείς, ̟ου ασκούν οικονοµική 
δραστηριότητα, συµ̟εριλαµβανοµένων εγγυήσεων, χορηγήσεων, 
εκχωρήσεων, φορολογικών και άλλων α̟αλλαγών, α̟οκρατικο̟οιήσεων, 
ε̟ενδύσεων, υ̟όκεινται σε αναλυτικό έλεγχο για ̟ιθανή ύ̟αρξη κρατικών 
ενισχύσεων.  
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Η διαδικασία γνωµοδότησης α̟ό την Κεντρική Μονάδα Κρατικών 
Ενισχύσεων είναι η εξής: 

 
1. Η χορηγούσα αρχή ετοιµάζει το ̟ροσχέδιο και το υ̟οβάλει για εξέταση στην 

α̟οκεντρωµένη µονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, στην ο̟οία υ̟όκειται.  
 
2. Η α̟οκεντρωµένη Μονάδα διενεργεί εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών 

̟ροκαταρκτικό έλεγχο για την ύ̟αρξη κρατικών ενισχύσεων. Κατά τον 
έλεγχο, συµ̟ληρώνεται αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο κατά το ̟ρότυ̟ο των 
ερωτηµατολογίων της Ε.Ε. ̟ου εκ̟ονείται α̟ό το Κέντρο ∆ιεθνούς και 
Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου (Κ∆ΕΟ∆)  σε συνεργασία µε την Κεντρική 
Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.  

 
3. Τα σχέδια, νοµοθετικής ή διοικητικής φύσης, τα ο̟οία µ̟ορεί να ̟εριέχουν 

άµεση ή έµµεση κρατική ενίσχυση υ̟οβάλλονται για γνωµοδότηση στην 
Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, ̟ρο της υ̟ογραφής τους α̟ό το 
αρµόδιο όργανο ή της ψήφισής τους α̟ό το Κοινοβούλιο. 

 
4. Ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση, η Κεντρική Μονάδα α̟οφασίζει και ενεργεί ως 

εξής: 
α) Αν το σχέδιο δεν ̟εριέχει κρατική ενίσχυση, η Κεντρική Μονάδα 
Κρατικών Ενισχύσεων εκφράζει ̟ρο της υιοθέτησης του σχεδίου, έγγραφη 
θετική γνώµη εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών, η ο̟οία ̟ροσαρτάται και 
συνοδεύει το σχέδιο. Με τη θετική γνώµη, το σχέδιο υιοθετείται.  
β) Αν το σχέδιο εµ̟εριέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων η Κεντρική 
Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, γνωµοδοτεί ̟ρος την χορηγούσα αρχή, µέσω 
των Α̟οκεντρωµένων Μονάδων, ως ̟ρος α̟αιτούµενες βελτιώσεις 
̟ροκειµένου το µέτρο να είναι συµβατό µε τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων, ό̟ως αυτοί διαµορφώνονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή. Εάν κριθεί 
αναγκαίο, το σχέδιο κοινο̟οιείται στην Ε̟ιτρο̟ή σύµφωνα µε το άρ. 108 της 
ΣΛΕΕ.  
 

5. Ένα σχέδιο δεν µ̟ορεί να υλο̟οιηθεί χωρίς τη θετική γνώµη της Κεντρικής 
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.  
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου θεσ̟ιστεί ρύθµιση η ο̟οία δεν έχει υ̟οβληθεί στη Μονάδα 
Κρατικών Ενισχύσεων, η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων ενηµερώνει σχετικά 
τον αρµόδιο φορέα, ο ο̟οίος οφείλει να α̟όσχει α̟ό την υλο̟οίηση του 
µέτρου, µέχρι την έκδοση γνώµης.  
 

6. Οι α̟οφάσεις µεταφοράς κρατικών ̟όρων συνυ̟ογράφονται α̟ό τον 
Υ̟ουργό Οικονοµικών, ύστερα α̟ό γνώµη της Μονάδας Κρατικών 
Ενισχύσεων. 
 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.7.: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ Κ∆ΕΟ∆ 
 



38 

 

Όλα τα στάδια της διαδικασίας των υ̟ο̟αραγράφων Β.2., Β.4. και Β.6 του 
̟αρόντος νόµου συνε̟ικουρούνται α̟ό τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 
του Κ∆ΕΟ∆, η ο̟οία υ̟οχρεούται να εξετάζει κατά ̟ροτεραιότητα τα θέµατα 
̟ου της υ̟οβάλλονται α̟ό την Κεντρική και τις Α̟οκεντρωµένες Μονάδες 
Κρατικών Ενισχύσεων.  
 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.8.: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

1. ∆ηµιουργείται 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.  

. 
2. Το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα θα ̟εριλαµβάνει όλες τις κρατικές 

ενισχύσεις , ̟ου έχουν δοθεί στην ελληνική ε̟ικράτεια κατό̟ιν εγκριτικής 
α̟όφασης της ΕΕ, 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). 

3. Για τον καθορισµό των τεχνικών ̟ροδιαγραφών  συγκροτείται µε α̟όφαση 
του Υ̟ουργού Οικονοµικών οµάδα  ∆ιοίκησης Έργου µε αντικείµενο το 
σχεδιασµό, υλο̟οίηση, υ̟οστήριξη και διαχείριση του Πληροφοριακού 
Συστήµατος. 

 
 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.9.: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ  
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  
 

1. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία µε τις 
Α̟οκεντρωµένες Μονάδες είναι υ̟εύθυνη για την εφαρµογή των α̟οφάσεων 
̟ου αφορούν ανάκτηση ̟αράνοµων κρατικών ενισχύσεων. 
 
Ειδικότερα : 
α. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η α̟όφαση της Ε.Ε. δεν ̟εριέχει αναλυτικές 
̟ληροφορίες για την ταυτότητα των α̟οδεκτών ούτε για τα ̟οσά της 
ενίσχυσης ̟ου ̟ρέ̟ει να ανακτηθούν,  η Κεντρική Μονάδα σε συνεργασία µε 
τις α̟οκεντρωµένες Μονάδες, ̟ροσδιορίζει χωρίς καθυστέρηση τις 
ε̟ιχειρήσεις ̟ου αφορά η α̟όφαση καθώς και το ακριβές ̟οσό της ενίσχυσης 
̟ου ̟ρε̟ει να ανακτηθεί α̟ό κάθε ε̟ιχείρηση. (C 272/05 EL της 15.11.2007 
Ανακοίνωσης της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής για α̟οτελεσµατική εφαρµογή των 
ανακτήσεων). 
β. Η Κεντρική Μονάδα συντονίζει τις ενέργειες της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 
σχετικά µε την ανάκτηση της ενίσχυσης α̟ό τους τελικούς α̟οδέκτες 
σύµφωνα µε οριζόµενα στο άρθρο 14 ̟αρ. 1 του υ̟΄ αρίθµ. 659/1999 
∆ιαδικαστικού Κανονισµού της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής για τη θέσ̟ιση 
λε̟τοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ ό̟ως ισχύει. 
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γ. Η Κεντρική Μονάδα είναι το κεντρικό σηµείο ε̟αφής µε την Ε.Ε. 
αναφορικά µε την εφαρµογή της ανάκτησης. Σε ̟ερί̟τωση δυσκολιών, 
ενηµερώνει την Ε̟ιτρο̟ή, ̟ροτείνοντας α̟αραίτητες ρυθµίσεις για την 
εφαρµογή της α̟όφασης.  
δ. Η Κεντρική Μονάδα συµβουλεύει τις α̟οκεντρωµένες Μονάδες ως ̟ρος 
τον υ̟ολογισµό των τόκων της ανάκτησης, χρησιµο̟οιώντας το ε̟ιτόκιο 
αναφοράς και τη µέθοδο ανατοκισµού ό̟ως αυτή έχει ̟ροσδιοριστεί στο 
Κεφάλαιο V του Κανονισµού ΕΚ 794/2004 και υ̟ολογίζονται α̟ό την 
ηµεροµηνία κατά την ο̟οία η ενίσχυση τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου 
µέχρι την ̟ραγµατική της ε̟ιστροφή. Ε̟ίσης ελέγχει τα τελικά ̟οσά ̟ριν τα 
υ̟οβάλει  στην Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή.   
 

2. Οι Α̟οκεντρωµένες µονάδες: 
α. Παρέχουν στην Κεντρική Μονάδα της α̟αραίτητες ̟ληροφορίες για τον 
̟ροσδιορισµό των τελικών α̟οδεκτών της ενίσχυσης και υ̟ολογίζουν το 
̟ρος ανάκτηση (κατά το µέρος ̟ου τα ̟αρα̟άνω δεν ̟ροσδιορίζονται στην 
α̟όφαση της Ε.Ε). 
β. Παίρνουν όλα τα α̟αραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της ανάκτησης, σε 
συνεργασία και συµφωνία µε τις οδηγίες της Κεντρικής Μονάδας.  
 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.10.: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ   
 

1. Με την ενηµέρωσή της για α̟όφαση της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής  ̟ου αφορά 
ανάκτηση α̟ό την Ελληνική ∆ηµοκρατία ̟αράνοµων κρατικών ενισχύσεων, 
η Κεντρική Μονάδα έρχεται σε ε̟αφή µε την χορηγούσα αρχή, ώστε να 
συλλέξει όλη την α̟αραίτητη ̟ληροφόρηση. 
 

2. Η Κεντρική Μονάδα συµβουλεύει τις Α̟οκεντρωµένες Μονάδες στον 
̟ροσδιορισµό των ωφελούµενων α̟ό την ενίσχυση φορέων, των ̟οσών των 
ενισχύσεων, αν αυτά δεν ̟ροσδιορίζονται στην α̟όφαση ανάκτησης της 
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, και των αναλογούντων τόκων. Ε̟ίσης ̟ροσδιορίζει 
τις ενέργειες ̟ου θα οδηγήσουν στην ανάκτηση και ζητά α̟ό τις 
Α̟οκεντρωµένες Μονάδες να τις υιοθετήσει άµεσα. 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 Ε̟ιτρο̟ή  για τις ενέργειες 
και τα µέτρα ̟ου έχουν ληφθεί για την ανάκτηση της ̟αράνοµης κρατικής 
ενίσχυσης και συνεχίζει την τακτική ενηµέρωση για την ̟ορεία της 
ανάκτησης.  
 

3. Οι ωφελούµενοι α̟ό ̟αράνοµη κρατική ενίσχυση είναι υ̟οχρεωµένοι να 
ε̟ιστρέψουν το ̟οσό µε τους αναλογούντες τόκους, σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες ̟ου ορίζονται α̟ό τον ν. 4002/2011 ό̟ως κάθε φορά ισχύει, υ̟ό 
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την ̟ροϋ̟όθεση ότι εξασφαλίζεται η άµεση και α̟οτελεσµατική εφαρµογή 
των διατάξεων της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 14 του υ̟΄ αριθµ. 659/1999 
∆ιαδικαστικού Κανονισµού της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής για τη θέσ̟ιση 
λε̟τοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ, ό̟ως ισχύει (L 83 
EL της 27.03.1999). 
 

4. Αναστέλλεται η χορήγηση κάθε 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. 
 

5. Σε ̟ερί̟τωση εταιρειών σε καθεστώς ̟τώχευσης, οι Α̟οκεντρωµένες 
Μονάδες, υ̟οβοηθούµενες α̟ό την Κεντρική Μονάδα, διασφαλίζουν ότι τα 
̟οσά της ανάκτησης εγγράφονται στον ̟ίνακα των α̟αιτήσεων σύµφωνα µε 
τα ̟ροβλε̟όµενα στον Πτωχευτικό Κώδικα , ο ο̟οίος κυρώθηκε µε το ν. 
3588/2007 (Α΄153) , ό̟ως αυτός ισχύει, άρθρο 135 ε̟όµενα. 
 

6. Στο άρθρο 202 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, ̟ου κυρώθηκε µε το 
άρθρο ̟ρώτο του ν. 2717/1999 (Α’ 97), ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 4 ως 
ακολούθως, η δε υφιστάµενη ̟αράγραφος 4 αναριθµείται σε ̟αράγραφο 5. 
«Αναστολή κατά ̟ράξεως ̟ου µετά α̟ό α̟όφαση της Ευρω̟αϊκής 
Ε̟ιτρο̟ής, διατάσσει την ανάκτηση ̟αράνοµης ή ασυµβίβαστης µε την 
εσωτερική αγορά κρατικής ενίσχυσης, κατά την έννοια του άρθρου 108 ̟αρ. 2 
της ΣΛΕΕ, χορηγείται αν ̟ληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις: 
α) έχει ασκηθεί ̟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, 
β)  ̟ιθανολογείται σοβαρά η ̟αρανοµία της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης και   
γ)  ο αιτών ε̟ικαλείται και α̟οδεικνύει ότι η άµεση εκτέλεση της 
̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης θα του ̟ροκαλέσει ανε̟ανόρθωτη βλάβη.  
Η χορήγηση αναστολής α̟οκλείεται αν α̟ό τη στάθµιση της βλάβης του 
συµφέροντος του αιτούντος και του συµφέροντος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέ̟ειες α̟ό την α̟οδοχή της αίτησης αναστολής 
είναι σοβαρότερες α̟ό την ωφέλεια του αιτούντος». 
 

7. Στην ̟αράγραφο 5 του άρθρου 205 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, ̟ου 
κυρώθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του ν. 2717/1999, ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 «Ειδικώς, α̟οφάσεις για την αναστολή ̟ου εκδίδονται σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 4 του άρθρου 202, µ̟ορούν ε̟ίσης, να ανακληθούν ύστερα α̟ό 
αίτηση διαδίκου ή τρίτου ̟ου έχει έννοµο συµφέρον, αν εκδοθεί α̟όφαση του 
αρµοδίου δικαστηρίου της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ε̟ί αιτήσεως οριστικής ή 
̟ροσωρινής δικαστικής ̟ροστασίας κατά της α̟όφασης της Ευρω̟αϊκής 
Ε̟ιτρο̟ής η ο̟οία διατάσσει την ανάκτηση ̟αράνοµης κρατικής ενίσχυσης». 
 

8. Το άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 
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α.  Στην ̟ερί̟τωση β’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 22 οι λέξεις «καθώς και 
ο τρό̟ος καταβολής (εφά̟αξ ή δόσεις, ηµεροµηνία καταβολής)» 
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «καθώς και ο χρόνος καταβολής ̟ου δεν µ̟ορεί 
να υ̟ερβαίνει την ̟ροθεσµία ανάκτησης ̟ου τίθεται στην α̟όφαση της  
̟αραγράφου 1.».  
β.   Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 22 οι λέξεις «για τη σύνταξη και 
α̟οστολή του χρηµατικού καταλόγου στην αρµόδια ∆ΟΥ» αντικαθίστανται 
µε τις λέξεις «κατά την έννοια των ̟ερι̟τώσεων α’ και β’ της ̟αραγράφου 1» 
και ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:  
«Αν η ανακτητέα κρατική ενίσχυση αφορά ̟ερισσότερες της µίας 
δραστηριότητες ̟ου εµ̟ί̟τουν στην αρµοδιότητα ̟ερισσοτέρων υ̟ηρεσιών, 
αρµόδια είναι η υ̟ηρεσία ̟ου ε̟ο̟τεύει την κύρια δραστηριότητα του 
νοµικού ̟ροσώ̟ου». 
 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.11.: ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

Η στελέχωση της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ό̟ως αυτή ̟ροβλέ̟εται στο 
άρθρο 26 του ̟αρόντος νόµου ολοκληρώνεται εντός ̟ροθεσµίας 3 µηνών α̟ό τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος. Μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσης αυτής, οι 
σχετικές µε τις κρατικές ενισχύσεις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών εξακολουθούν να ασκούνται α̟ό αυτή στη συνέχεια οι 
αρµοδιότητες αυτές µεταφέρονται στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών 
Ενισχύσεων της υ̟ο̟αραγράφου Β.2. του ̟αρόντος νόµου. 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1. : ΟΡΙΣΜΟΙ  

 
Για τους σκο̟ούς των της ̟αραγράφου Γ.  του ̟αρόντος νόµου ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισµοί:  
«Εκτίµηση»: Κάθε εργασία ή/και έρευνα ̟ου έχει ως σκο̟ό την α̟οτίµηση της 
αξίας ̟εριουσιακών στοιχείων, άυλων ή ενσώµατων και εκτελείται µε βάση τα 
ευρω̟αϊκά ή διεθνώς αναγνωρισµένα εκτιµητικά ̟ρότυ̟α.   
«Πιστο̟οιηµένος εκτιµητής»: Κάθε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ο̟οιασδή̟οτε 
µορφής, το ο̟οίο διενεργεί εκτιµήσεις, ό̟ως αυτές ορίζονται στο ̟αρόν άρθρο, 
έχει λάβει την ̟ιστο̟οίηση της υ̟ο̟αραγράφου Γ.2.  του ̟αρόντος νόµου και 
έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πιστο̟οιηµένων Εκτιµητών του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών, ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο ίδιο άρθρο.  
«Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή» : Ορίζεται η ∆ιεύθυνση Τοµέων Παραγωγής της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  
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1. Το ε̟άγγελµα του ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή ασκείται ελεύθερα µετά ̟άροδο 
τριµήνου α̟ό την αναγγελία έναρξής του στην Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή και 
την εγγραφή του ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή στο Μητρώο Πιστο̟οιηµένων 
Εκτιµητών. 
Το Μητρώο Πιστο̟οιηµένων Εκτιµητών τηρείται στην Αρµόδια ∆ιοικητική 
Αρχή και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. Στην 
ίδια αρχή τηρείται κατάλογος διενεργηθεισών εκτιµήσεων. 
 
Προκειµένου ̟ερί φυσικών ̟ροσώ̟ων, η αναγγελία συνοδεύεται α̟ό τα 
κάτωθι α̟αραίτητα δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση ̟ιστο̟οίησης, ό̟ου αναφέρεται ο συγκεκριµένος ή οι 
συγκεκριµένοι κλάδοι στους ο̟οίους ε̟ιθυµεί να ̟ιστο̟οιηθεί ο 
ενδιαφερόµενος, συνοδευόµενη α̟ό βιογραφικό σηµείωµα. 
β. Πιστο̟οιητικό ̟οινικού µητρώου γενικής χρήσης, το ο̟οίο ανανεώνεται 
κάθε δύο έτη µε ε̟ιµέλεια της Αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής. Ο αιτών ̟ρέ̟ει 
να µην έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για ο̟οιοδή̟οτε κακούργηµα ή για 
τα ̟ληµµελήµατα  της κλο̟ής, υ̟εξαίρεσης, α̟άτης, υ̟εξαίρεσης στην 
υ̟ηρεσία, ̟λαστογραφίας, α̟ιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκο̟ίας, 
καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κά̟οιο άλλο οικονοµικής 
φύσεως έγκληµα. 
γ. Φωτοαντίγραφο ̟τυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδα̟ής. Οι 
τίτλοι σ̟ουδών ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό ιδρύµατα της αλλοδα̟ής ̟ρέ̟ει να 
είναι αναγνωρισµένοι α̟ό τον αρµόδιο ∆ιε̟ιστηµονικό Οργανισµό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) ως 
ισότιµοι και αντίστοιχοι ή ισότιµοι ̟ρος τους α̟ονεµόµενους α̟ό τα 
ελληνικά ανώτατα εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα. 
δ. Υ̟εύθυνη δήλωση, µε την ο̟οία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει τα εκτιµητικά 
̟ρότυ̟α (ευρω̟αϊκά ή διεθνή) ̟ου εφαρµόζει κατά τη διενέργεια εκτιµήσεων 
και τη δέσµευσή του για την ̟ιστή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας της 
υ̟ο̟αραγράφου Γ.8. .  
ε. Βεβαίωση µε υ̟ογραφή και σφραγίδα ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή ή άλλο 
̟ρόσφορο έγγραφο στοιχείο, α̟ό το ο̟οίο να α̟οδεικνύεται διετής 
εκτιµητική εµ̟ειρία του ενδιαφερόµενου.  
στ. Πιστο̟οιητικό, α̟ό το ο̟οίο α̟οδεικνύεται ότι ο αιτών εκ̟ληρώνει 
τουλάχιστον µία α̟ό τις κάτωθι ̟ροϋ̟οθέσεις:  
αα) Έχει ̟ιστο̟οιηθεί ως εκτιµητής α̟ό φορέα δια̟ιστευµένο α̟ό το Εθνικό 
Σύστηµα ∆ια̟ίστευσης (ΕΣΥ∆) ή α̟ό ε̟αγγελµατική ένωση ή οργανισµό ̟ου 
̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 3 του ̟.δ.38/2010 (Α’ 
78).  
ββ) Ασκεί νόµιµα το ε̟άγγελµα του εκτιµητή σε ο̟οιοδή̟οτε κράτος µέλος 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύµφωνα µε την αρχή της 
αµοιβαιότητας. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος υ̟οχρεούται να 
̟ροσκοµίσει σχετικό ̟ιστο̟οιητικό α̟ό τον αρµόδιο φορέα του κράτους 
µέλους, ή του τρίτου κράτους.  
γγ) Έχει ε̟ιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εξετάσεων, ό̟ως αυτή ορίζεται 
στην υ̟ο̟αράγραφο Γ.3. .  
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ζ. Α̟οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να ανανεώνεται 
κάθε έτος α̟ό τον ενδιαφερόµενο. 
η. Α̟οδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να ανανεώνεται 
κάθε έτος  α̟ό τον ενδιαφερόµενο. 
 
 
Προκειµένου ̟ερί νοµικών ̟ροσώ̟ων, η αναγγελία συνοδεύεται α̟ό τα 
κάτωθι α̟αραίτητα δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση ̟ιστο̟οίησης, στην ο̟οία θα αναφέρεται ο συγκεκριµένος ή οι 
συγκεκριµένοι κλάδοι, στους ο̟οίους ε̟ιθυµεί να ̟ιστο̟οιηθεί.  
β. Α̟οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να ανανεώνεται 
κάθε έτος α̟ό το  ενδιαφερόµενο νοµικό ̟ρόσω̟ο. 
γ. Α̟οδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να ανανεώνεται 
κάθε έτος α̟ό το ενδιαφερόµενο νοµικό ̟ρόσω̟ο. 
δ. Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο του ιδρυτικού του εγγράφου ή τυχόν 
τρο̟ο̟οιητικού αυτού, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι στον σκο̟ό του 
̟ροβλέ̟εται η ̟αροχή εκτιµητικών υ̟ηρεσιών. 
ε. Α̟οδεικτικά έγγραφα α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει ότι στο νοµικό ̟ρόσω̟ο 
α̟ασχολείται ένας ή ̟ερισσότεροι ̟ιστο̟οιηµένοι εκτιµητές, οι ο̟οίοι είναι 
και οι µόνοι αρµόδιοι να διενεργούν εκτιµήσεις για λογαριασµό του νοµικού 
̟ροσώ̟ου. 
 

2. Η Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή µ̟ορεί εντός τριών (3) µηνών α̟ό την υ̟οβολή 
της αναγγελίας να α̟αγορεύσει την έναρξη του ε̟αγγέλµατος εφόσον δεν 
̟ληρούνται οι ανωτέρω νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις ή δεν ̟ροκύ̟τει η συνδροµή 
τους α̟ό τα υ̟οβληθέντα στοιχεία. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η Αρµόδια 
∆ιοικητική Αρχή ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο ότι δεν είναι 
δυνατή η εγγραφή του στο Μητρώο, γνωστο̟οιώντας του και τους σχετικούς 
λόγους. 
 

3. Εφόσον ̟ληρούνται όλες οι ανωτέρω ̟ροϋ̟οθέσεις, η Αρµόδια ∆ιοικητική 
Αρχή εγγράφει τον ενδιαφερόµενο στο Μητρώο Πιστο̟οιηµένων Εκτιµητών, 
εντός τριών µηνών, στον κλάδο ή στους κλάδους στους ο̟οίους έχει 
̟ιστο̟οιηθεί και εκδίδει σχετικό ̟ιστο̟οιητικό. 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3.: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
 

1. Το ̟ιστο̟οιητικό της ̟ερί̟τωσης στ’ της ̟ερί̟τωσης 2, της υ̟ο̟αραγράφου 
Γ.2. του ̟αρόντος νόµου, χορηγείται µετά α̟ό ε̟ιτυχία του ενδιαφερόµενου 
σε εξετάσεις, στο γνωστικό αντικείµενο του κλάδου ή των κλάδων, στους 
ο̟οίους ε̟ιθυµεί να ̟ιστο̟οιηθεί. Οι  εξετάσεις διεξάγονται κυρίως µε το 
σύστηµα των ̟ολλα̟λών ε̟ιλογών. Ο ενδιαφερόµενος υ̟οβάλλει σχετική 
αίτηση στην Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, συνοδευόµενη α̟ό τα 
δικαιολογητικά των υ̟ο̟ερι̟τώσεων α’, γ’ και ε’, της ̟ερί̟τωσης 2 της 
υ̟ο̟αραγράφου Γ.2. του ̟αρόντος νόµου. 
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2. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο α̟ό Εξεταστική Ε̟ιτρο̟ή, τα 
µέλη της ο̟οίας είναι τα εξής: 
α. ∆ύο µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσω̟ικού (∆.Ε.Π.) α̟ό συναφείς, 
ως ̟ρος το γνωστικό αντικείµενο του εκτιµητή, Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές, 
µε τους  ανα̟ληρωτές τους, εκ των ο̟οίων ο αρχαιότερος ορίζεται   ̟ρόεδρος. 
Τα εν λόγω µέλη δεν θα ̟ρέ̟ει να ασκούν το ε̟άγγελµα του ̟ιστο̟οιηµένου 
εκτιµητή. 
β. ∆ύο εκ̟ρόσω̟οι του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιµητικής µε τους 
ανα̟ληρωτές  τους µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών µετά α̟ό 
̟ρόταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιµητικής. 
γ. Ένας Προϊστάµενος Τµήµατος ή ∆/νσης, της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικής Πολιτικής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, µε τον ανα̟ληρωτή 
του. 
 
Γραµµατέας της Ε̟ιτρο̟ής ορίζεται υ̟άλληλος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικής Πολιτικής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, µε τον ανα̟ληρωτή 
του. 
Η θητεία της Ε̟ιτρο̟ής είναι τριετής. 
Η συγκρότηση της Ε̟ιτρο̟ής γίνεται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Οικονοµικών, µετά α̟ό εισήγηση της Αρµόδιας Αρχής.  
 

3. Η Εξεταστική Ε̟ιτρο̟ή συνεδριάζει νόµιµα, όταν ̟αρίστανται, ως τακτικά ή 
ανα̟ληρωµατικά µέλη, ̟ερισσότερα α̟ό τα µισά των διορισµένων τακτικών 
µελών (α̟αρτία). Οι α̟οφάσεις της ε̟ιτρο̟ής λαµβάνονται εγγράφως, κατά 
̟λειοψηφία και µε συνο̟τική αιτιολογία. 
 
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, ̟ου εκδίδεται εντός τριών µηνών 
α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος, ύστερα α̟ό εισήγηση της Εξεταστικής 
Ε̟ιτρο̟ής, ορίζονται µεταξύ άλλων,  η εξεταστέα ύλη και τα θέµατα των 
εξετάσεων, ο τρό̟ος  βαθµολόγησης των υ̟οψηφίων,  η διαδικασία, ο τρό̟ος, 
τα κριτήρια, οι όροι, οι ̟ροϋ̟οθέσεις εξέτασης των υ̟οψηφίων εκτιµητών 
ενώ̟ιον της Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής και κάθε άλλο θέµα συναφές µε τη 
λειτουργία της Ε̟ιτρο̟ής και τη διενέργεια των εξετάσεων. Με όµοια 
α̟όφαση ορίζονται τα µαθήµατα ̟ρος εξέταση, µετά α̟ό εισήγηση της 
Αρµόδιας Αρχής, µετά α̟ό γνώµη της Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής στα ο̟οία 
̟εριέχονται αντικείµενα συναφή µε τα κεφάλαια της υ̟ο̟αραγράφου Γ.4. Με 
όµοια α̟όφαση ορίζεται η εξεταστέα ύλη, το ύψος και η διαδικασία 
καταβολής του ̟αραβόλου της συµµετοχής των υ̟οψηφίων στις εξετάσεις, 
καθώς και η αµοιβή των µελών της Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής του ̟αρόντος 
άρθρου. 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4.: ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ  
 
Οι ̟ιστο̟οιηµένοι εκτιµητές δύνανται να δραστηριο̟οιούνται και να 
̟ιστο̟οιούνται σε έναν ή ̟ερισσότερους α̟ό τους εξής κλάδους:  
α) Ακίνητα 



45 

 

β) Μηχανολογικός και Τεχνικός εξο̟λισµός - Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 
γ) Άυλα αγαθά 
δ) Πλοία 
ε) Ε̟ιχειρήσεις 
στ) Κινητά κάθε είδους 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5.: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ  
 
Με την ε̟ιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας µε τις 
ο̟οίες καθορίζεται ειδική διαδικασία εκτιµήσεων συγκεκριµένων αγαθών, οι 
̟ιστο̟οιηµένοι εκτιµητές διενεργούν εκτιµήσεις της αξίας αγαθών  
(ενσώµατων ή άυλων), ̟ου αφορούν ενδεικτικά σε:  

- Ακίνητα και εµ̟ράγµατα δικαιώµατα.  
- Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και τον εξο̟λισµό τους.  
- Μετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και άλλους τίτλους κινητών 

αξιών ανωνύµων εταιρειών ή συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή 
συνεταιρισµούς.   

- Πάγια στοιχεία για την ̟ροσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυ̟α. 
- Έργα   τέχνης.  
- Συλλογές, τιµαλφή, έ̟ι̟λα. 
- Άυλα αγαθά, ̟εριλαµβανοµένων δικαιωµάτων βιοµηχανικής και 

εµ̟ορικής ιδιοκτησίας, ̟νευµατικών, συγγενικών δικαιωµάτων και 
γενικά κάθε άυλου στοιχείου ̟ου έχει οικονοµική αξία.  

- Εκ̟όνηση µελετών οικονοµικής σκο̟ιµότητας, εναλλακτικής  
χρησιµο̟οίησης ή βέλτιστης χρήσης ̟εριουσιακών στοιχείων.  

- Εύλογο κόστος υλο̟οίησης ε̟ενδυτικών ̟ρογραµµάτων.  
- Ακίνητη ̟εριουσία του ενεργητικού των Αµοιβαίων Κεφαλαίων. 
- Ακίνητη ̟εριουσία των Ανώνυµων Εταιρειών Ε̟ενδύσεων. 
- Μελέτες οικονοµικής σκο̟ιµότητας, εναλλακτικής ή βέλτιστης χρήσης 

̟εριουσιακών στοιχείων. 
-     Κοστολόγηση τεχνικών έργων και λοι̟ών κατασκευών. 
-     Ζηµίες α̟ό τροµοκρατικές ενέργειες. 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.6.: ΑΜΟΙΒΗ  
 
Η αµοιβή για τη διενέργεια εκτιµήσεων καθορίζεται ελεύθερα µετά α̟ό κοινή 
συµφωνία του  ̟ιστο̟οιηµένου  εκτιµητή  και του ενδιαφεροµένου.  
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.7.: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ   
 
Οι ̟ιστο̟οιηµένοι εκτιµητές οφείλουν να συντάσσουν τις εκτιµήσεις τους 
σύµφωνα µε τα ευρω̟αϊκά ή διεθνή αναγνωρισµένα εκτιµητικά ̟ρότυ̟α και 
µε τον κώδικα δεοντολογίας, ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 41 του ̟αρόντος 
νόµου. 
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.8.: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ  
 

1. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, η ο̟οία εκδίδεται εντός τριών 
µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος, θεσ̟ίζεται Κώδικας ∆εοντολογίας 
των ̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών. 
 

2. Οι ̟ιστο̟οιηµένοι εκτιµητές οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις 
του ̟αρόντος νόµου και του κώδικα δεοντολογίας. 
 

3. Οι ̟ιστο̟οιηµένοι εκτιµητές υ̟οχρεούνται ανά διετία να ̟ροσκοµίζουν στην 
αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή σχετική βεβαίωση, ε̟αγγελµατική ταυτότητα ή 
άλλο ̟ρόσφατο - ̟ρόσφορο α̟οδεικτικό στοιχείο, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει 
η διαρκής συµµόρφωσή τους µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις των υ̟ο̟ερι̟τώσεων αα) 
και ββ) της υ̟ο̟ερι̟τώσεως στ’ της ̟ερί̟τωσης 2 της υ̟ο̟αραγράφου Γ.2.  
του ̟αρόντος νόµου. Μέσα σε ̟ροθεσµία ̟ου δεν υ̟ερβαίνει τους δύο µήνες 
α̟ό τη λήξη της ισχύος των ανωτέρω στοιχείων. 
 

4. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία 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 ̟ιστο̟οιηµένο εκτιµητή,  σε ̟ερί̟τωση µη 
̟λήρωσης των ̟ροϋ̟οθέσεων της ̟ερί̟τωσης 3 της ̟αρούσας 
υ̟ο̟αραγράφου , αφού θέσει στον ενδιαφερόµενο εύλογη ̟ροθεσµία για την 
υ̟οβολή των στοιχείων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟ερί̟τωση 3 και αυτή 
̟αρέλθει ά̟ρακτη. 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.9. : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 
1. Συνιστάται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, η ο̟οία εκδίδεται εντός 

τριών µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος, ̟ενταµελές Πειθαρχικό 
Συµβούλιο ̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών, το ο̟οίο α̟οτελείται α̟ό:  
α) Έναν Πάρεδρο του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας µε τον ανα̟ληρωτή του. 
β) Έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τον ανα̟ληρωτή του.  
γ) Τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τοµέων Παραγωγής της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, µε τον 
ανα̟ληρωτή του. 
δ) ∆ύο ̟ιστο̟οιηµένους εκτιµητές µε ελάχιστη εκτιµητική εµ̟ειρία 10 ετών, 
µε τους ανα̟ληρωτές τους, οι ο̟οίοι ε̟ιλέγονται µετά α̟ό κλήρωση.  
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο 
Παρέδρων και γραµµατέας  υ̟άλληλος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής 
Πολιτικής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, µε τον ανα̟ληρωτή του. 
Η θητεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τριετής, µε δυνατότητα 
ανανέωσης. 
 



47 

 

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο ε̟ιλαµβάνεται, αυτε̟άγγελτα ή κατό̟ιν έγγραφης 
καταγγελίας, ̟αραβάσεων της νοµοθεσίας και του εκάστοτε ρυθµιστικού 
̟λαισίου ̟ου διέ̟ει τις εργασίες των ̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών, 
̟ερι̟τώσεων ̟ληµµελούς ασκήσεως των καθηκόντων του ̟ιστο̟οιηµένου 
εκτιµητή, ανάρµοστης ή αναξιο̟ρε̟ούς  συµ̟εριφοράς κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του, καθώς και ̟αραβάσεων του ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας 
και των ευρω̟αϊκών ή διεθνών αναγνωρισµένων εκτιµητικών ̟ροτύ̟ων ή 
̟ροδήλως εσφαλµένων εκτιµήσεων. 
 

ΥΠΟΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.10. : ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
 

1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο α̟οφαίνεται αιτιολογηµένα, µετά α̟ό κλήση σε 
ακρόαση του ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή, εκτιµώντας δε τα ̟ραγµατικά 
̟εριστατικά, δύναται να ε̟ιβάλει, ανάλογα µε τη βαρύτητα του 
̟αρα̟τώµατος, τις ακόλουθες ̟οινές: 
α) Έγγραφη ε̟ί̟ληξη. 
β) Χρηµατικό ̟ρόστιµο έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογο της 
βαρύτητας του ̟αρα̟τώµατος και  του  ύψους της  ̟ροκληθείσας ζηµίας. Σε 
̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να ε̟ιβάλλει 
̟ρόστιµο ύψους έως δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ. Ειδικώς, στην 
̟ερί̟τωση ε̟ιβολής ̟ροστίµου σε νοµικό ̟ρόσω̟ο, το ε̟ιβαλλόµενο 
̟ρόστιµο δύναται να ανέλθει έως ̟οσού ίσου µε το δεκα̟λάσιο της αµοιβής 
̟ου τιµολογήθηκε στον ̟ελάτη. 
γ) Προσωρινή στέρηση ̟ιστο̟οίησης για χρονικό διάστηµα  µέχρι  ένα έτος. 
δ) Οριστική διαγραφή του ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή α̟ό το Μητρώο. 
 
Για την ε̟ιµέτρηση του ε̟ιβαλλοµένου ̟ροστίµου σε κάθε µία α̟ό τις 
υ̟ο̟ερι̟τώσεις α΄ έως και δ΄ της ̟ερί̟τωσης αυτής λαµβάνονται υ̟όψη, 
ενδεικτικώς, η σοβαρότητα της ̟αράβασης, ο κίνδυνος για την αξιο̟ιστία και 
την ορθή λειτουργία του θεσµού των ̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών, ο τυχόν 
̟ροσ̟ορισµός οφέλους και η τυχόν συνδροµή στο ̟ρόσω̟ο του ̟αραβάτη 
της ιδιότητας του κυρίου εταίρου στην ̟ερί̟τωση άσκησης του ε̟αγγέλµατος 
α̟ό νοµικό ̟ρόσω̟ο. 
Σε ̟ερί̟τωση δια̟ίστωσης της τέλεσης ̟αράβασης α̟ό ̟ιστο̟οιηµένο 
εκτιµητή, ̟ου διενεργεί ̟ιστο̟οιήσεις στο όνοµα και για λογαριασµό 
νοµικού ̟ροσώ̟ου, η ευθύνη του ̟ιστο̟οιηµένου εκτιµητή δεν αίρει την 
τυχόν σωρευτική ̟ειθαρχική ευθύνη του νοµικού ̟ροσώ̟ου.  
 
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται για λόγους ̟ροστασίας του δηµοσίου 
συµφέροντος να δηµοσιο̟οιεί µε κάθε ̟ρόσφορο κατά την κρίση του µέσο τις 
α̟οφάσεις αυτού ̟ου αφορούν την ε̟ιβολή ̟ειθαρχικών κυρώσεων. 
 

2. Κατά των α̟οφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου χωρεί ̟ροσφυγή στα 
αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, µέσα σε ̟ροθεσµία  60 ηµερών α̟ό την 
κοινο̟οίησή τους. 
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3. Τα ̟ρόστιµα ̟ου ε̟ιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της ̟ερί̟τωσης  3 της 
̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου  α̟οτελούν έσοδα του ∆ηµοσίου και 
εισ̟ράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσ̟ραξης ∆ηµοσίων Εσόδων 
(ν.δ. 356/1974), α̟ό την εκάστοτε αρµόδια φορολογική αρχή, η ο̟οία οφείλει 
να ενηµερώσει άµεσα την Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή για την  είσ̟ραξη ή µη 
του ̟ροστίµου.  

 
4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο στο ̟λαίσιο της διερεύνησης υ̟οθέσεως 

για τη δια̟ίστωση της τυχόν τέλεσης ̟αραβάσεων της νοµοθεσίας και του 
ρυθµιστικού ̟λαισίου ̟ου διέ̟ει τις εργασίες των ̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών 
δύναται να λαµβάνει κατά την κρίση του ένορκες ή ανωµοτί µαρτυρικές 
καταθέσεις, µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας, και να ζητά ε̟εξηγήσεις για τα γεγονότα ή έγγραφα 
̟ου σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκο̟ό της ̟ιστο̟οίησης  και να 
καταγράφει τις σχετικές α̟αντήσεις. 
 

5. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων, σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωσης 4 της 
̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου , ̟ραγµατο̟οιείται στην έδρα της Αρµόδιας 
∆ιοικητικής Αρχής. Το ελεγχόµενο ̟ρόσω̟ο ̟ου ̟ρόκειται να καταθέσει 
κλητεύεται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και ώρα. Η κλήση υ̟ογράφεται α̟ό 
τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η κλήση ̟εριέχει συνο̟τική 
̟εριγραφή της υ̟όθεσης, για την ο̟οία ̟ρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας 
και µνηµονεύει την αρχή στην ο̟οία αυτό καλείται. Η κλήση ε̟ιδίδεται στο 
εξεταζόµενο ̟ρόσω̟ο µε δικαστικό ε̟ιµελητή, εφαρµοζοµένων αναλόγως 
των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, µία (1) 
τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα ̟ριν α̟ό την ηµέρα για την ο̟οία καλείται 
̟ρος εξέταση. Η ̟ροθεσµία κλήσης µ̟ορεί να ̟αρατείνεται σε ̟έντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο ̟ρόσω̟ο έχει την κατοικία ή έδρα 
του εκτός του νοµού Αττικής. Η ̟ροθεσµία κλήσης ̟αρατείνεται σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο ̟ρόσω̟ο έχει την κατοικία ή έδρα 
του εκτός της ελληνικής ε̟ικράτειας. 
 

6. Ο µάρτυρας, ̟ριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνοµα και το ε̟ώνυµό 
του, τον τό̟ο της γέννησης και της κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του.  
 

7. Για τη µαρτυρική κατάθεση συντάσσεται α̟ό τον γραµµατέα του 
Πειθαρχικού Συµβουλίου, έκθεση µαρτυρικής κατάθεσης. Η έκθεση ̟ρέ̟ει να 
αναφέρει τον τό̟ο και την ηµεροµηνία της κατάθεσης, την ώρα κατά την 
ο̟οία άρχισε και τελείωσε η κατάθεση και το ονοµατε̟ώνυµο του µέλους του 
Πειθαρχικού Συµβουλίου ̟ου έλαβε την κατάθεση, του γραµµατέα και του 
µάρτυρα, καθώς και ακριβή καταγραφή όσων κατατέθηκαν α̟ό τον µάρτυρα. 
Η έκθεση διαβάζεται α̟ό όλα τα ̟αρευρισκόµενα κατά την εξέταση ̟ρόσω̟α 
και υ̟ογράφεται α̟ό αυτά. Αν κά̟οιο α̟ό τα ̟ρόσω̟α αυτά αρνείται να 
υ̟ογράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Η έκθεση α̟οτελεί ̟λήρη 
α̟όδειξη για όσα έχει καταθέσει ο µάρτυρας. Η έκθεση είναι άκυρη, εάν 
λεί̟ουν η χρονολογία (εκτός αν ̟ροκύ̟τει µε βεβαιότητα α̟ό το όλο 
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̟εριεχόµενο της έκθεσης ή α̟ό άλλα έγγραφα ̟ου ε̟αναλαµβάνονται σε 
αυτήν), η αναγραφή των ονοµάτων και των ε̟ωνύµων ή η υ̟ογραφή των 
̟ροσώ̟ων ̟ου ̟αρευρέθηκαν στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο 
αντίγραφα, α̟ό τα ο̟οία ένα αντίγραφο δίδεται στον µάρτυρα και το άλλο 
τίθεται στο φάκελο της υ̟όθεσης. 
 
Ψευδείς ή ανακριβείς µαρτυρικές καταθέσεις τιµωρούνται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 225 του Ποινικού Κώδικα. 
 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.11.: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

1. Το άρθρο 15 του ν. 820/1978 (Α΄ 174), το ̟.δ. 279/1979 (Α΄ 81), καθώς και το 
άρθρο 2 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154), ό̟ως ισχύουν, καταργούνται.  

 
2. Ό̟ου στην κείµενη νοµοθεσία, αναφέρεται το Ειδικό Σώµα Ορκωτών 

Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.), νοείται εφεξής το σύνολο των ̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών 
του ̟αρόντος νόµου.  

 
3. Καταργείται ο̟οιαδή̟οτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, α̟όφαση ή ̟ράξη, 

̟ου είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα ̟ου ρυθµίζονται µε  τις 
διατάξεις του ̟αρόντος νόµου.  

4. Εκκρεµείς υ̟οθέσεις εκτιµήσεων, ̟ου έχει αναλάβει το Σ.Ο.Ε. 
διεκ̟εραιώνονται µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών α̟ό τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Α̟ό την 
έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου, το Σ.Ο.Ε. ̟αύει να αναλαµβάνει νέες 
υ̟οθέσεις εκτιµήσεων. 
 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.12.: ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
 

1. Ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την κατάργηση του Σ.Ο.Ε., ό̟ως οι εκκρεµείς 
δίκες, η διαφύλαξη και διαχείριση  των αρχείων, κάθε θέµα κατάστασης 
̟ροσω̟ικού και κάθε άλλο σχετικό θέµα, ρυθµίζονται, κατά ̟ερί̟τωση, µε 
κοινές α̟οφάσεις των Υ̟ουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας 
και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων, ̟ου ε̟ο̟τεύουν το Σ.Ο.Ε.. Οι εν λόγω 
α̟οφάσεις θα εκδοθούν εντός τριών µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος 
νόµου. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων, η ο̟οία θα εκδοθεί εντός έξι 
µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος, ρυθµίζονται ζητήµατα  κινητής και 
ακίνητης ̟εριουσίας, τρό̟ου διάθεσης των ταµειακών υ̟ολοί̟ων και κάθε 
άλλης σχετικής λε̟τοµέρειας. 
 

2. α. Α̟αιτήσεις, υ̟οχρεώσεις και ̟άσης φύσεως εκκρεµότητες, ̟ου υφίστανται 
κατά την κατάργηση του Σ.Ο.Ε., µεταφέρονται στα Υ̟ουργεία Οικονοµικών 
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και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων, ̟ου 
ε̟ο̟τεύουν το Σ.Ο.Ε., τα ο̟οία συνεχίζουν και τις εκκρεµείς δίκες. 
β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµ̟ράγµατο δικαίωµα ε̟ί του συνόλου της 
κινητής και ακίνητης ̟εριουσίας του Σ.Ο.Ε., ̟εριέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς 
την τήρηση ο̟οιουδή̟οτε τύ̟ου, ̟ράξης ή συµβολαίου και χωρίς 
αντάλλαγµα, στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων της 
κείµενης νοµοθεσίας για δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες και η 
α̟οκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στα Υ̟ουργεία Οικονοµικών 
και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων, ̟ου 
ε̟ο̟τεύουν το Σ.Ο.Ε 
Μέσα σε ένα µήνα α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου, ο Υ̟ουργός 
Οικονοµικών ̟ροβαίνει στη διενέργεια α̟ογραφής όλων των κινητών και 
ακινήτων, ̟ου κατά τις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου ̟εριέρχονται στην 
κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Α̟όσ̟ασµα της έκθεσης α̟ογραφής, 
̟ου ̟εριγράφει τα ακίνητα ̟ου α̟οκτώνται κατά κυριότητα α̟ό το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, καθώς και τα λοι̟ά εµ̟ράγµατα δικαιώµατα ε̟ί των ακινήτων, 
καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρµοδίου, κατά ̟ερί̟τωση, 
Υ̟οθηκοφυλακείου ή Κτηµατολογικού Γραφείου. 
γ. Ταµειακά υ̟όλοι̟α και υ̟όλοι̟α τρα̟εζικών λογαριασµών του Σ.Ο.Ε., 
µεταφέρονται µέσα σε τρείς (3) µήνες α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος, µε 
εντολή του Υ̟ουργού Οικονοµικών, σε λογαριασµό του ∆ηµοσίου, α̟οτελούν 
έσοδα του Κρατικού Προϋ̟ολογισµού και εγγράφονται ως αντίστοιχες 
̟ιστώσεις στον ̟ροϋ̟ολογισµό εξόδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. 
 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆. : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                                        
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.1. : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
34 ΤΟΥ Ν.4141/2013 

 
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 1γ  α του άρθρου 34 του 

ν.4141/2013 (Α’ 81) ̟ροστίθεται εδάφιο ̟ου έχει ως εξής: 
 
«Το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρµόδιο για την έκδοση των φύλλων ελέγχου των 
̟ράξεων ̟ροσδιορισµού του φόρου και των λοι̟ών καταλογιστικών ̟ράξεων 
̟ου αφορούν τις εν λόγω εκκρεµείς υ̟οθέσεις καθώς και για την ̟εραιτέρω 
διαδικασία ε̟ίλυσης των φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των 
καταλογιζόµενων διαφορών φόρων, ̟ρόσθετων φόρων, ̟ροσαυξήσεων, 
τελών, εισφορών και ̟ροστίµων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.» 
 

2. Οι ̟ερι̟τώσεις αα), ββ) και γγ) της ̟αραγράφου 2α του άρθρου 34 του 
ν.4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής: 
 
«αα) Φορολογούµενους, γενικά, µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των είκοσι 
̟έντε εκατοµµυρίων (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική ̟ερίοδο ̟ου 
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έκλεισε εντός του έτους 2009. Ειδικά για τρα̟εζικές και ασφαλιστικές εταιρείες 
ανεξάρτητα α̟ό τη νοµική µορφή µε την ο̟οία λειτουργούν, καθώς και όλες 
τις ανώνυµες εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Αθηνών, το όριο του ̟ροηγούµενου εδαφίου ορίζεται σε δέκα εκατοµµύρια 
(10.000.000) ευρώ. 
 
ββ) Συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε του 
Κώδικα Ανωνύµων Εταιρειών ̟ου υ̟οχρεούνται να καταρτίζουν 
ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα α̟ό το ύψος των ακαθάριστων εσόδων 
τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω µιας των ως άνω ε̟ιχειρήσεων 
υ̟ερβαίνουν τα είκοσι ̟έντε εκατοµµύρια (25.000.000) ευρώ για τη 
διαχειριστική ̟ερίοδο ̟ου έκλεισε εντός του έτους 2009. 
γγ) Υ̟οθέσεις ε̟ιχειρήσεων ̟ου αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις ̟ριν α̟ό 
ο̟οιασδή̟οτε µορφής µετασχηµατισµό ̟ου έγινε µέχρι το έτος 2011 
ανεξάρτητα α̟ό το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τό̟ο 
αρµοδιότητα ∆ΟΥ για τη φορολογία του εισοδήµατός τους, εφόσον η 
ε̟ιχείρηση ή κά̟οια α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου ̟ροήλθαν α̟ό το 
µετασχηµατισµό υ̟άγονται στη ελεγκτική αρµοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου 
Μεγάλων Ε̟ιχειρήσεων σύµφωνα µε τα όρια της ̟ερί̟τωσης αα).» 
 

3. Τα δύο ̟ρώτα εδάφια της ̟αραγράφου 2γ του άρθρου 34 του ν.4141/2013 
αντικαθίστανται ως εξής: 
«Υ̟οθέσεις για τις ο̟οίες έχει αρχίσει ο έλεγχος α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1039/2012 ό̟ως ισχύει, µέχρι την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ̟αρόντος, ελέγχονται α̟ό αυτές, εκτός των 
υ̟οθέσεων ̟ου µεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων 
Μεγάλου Πλούτου. Εξαιρετικά για τις υ̟οθέσεις ελεγκτικής αρµοδιότητας της 
∆.Ο.Υ. Μεγάλων Ε̟ιχειρήσεων σύµφωνα µε την εν λόγω ΑΥΟ ο έλεγχος θα 
συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί α̟ό τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές χωρίς να 
α̟αιτείται έκδοση νέας εντολής α̟ό το ΚΕ.ΜΕ.Π. Το ΚΕ.ΜΕ.Π. είναι αρµόδιο 
για τις ως άνω υ̟οθέσεις και για την µετ’ έλεγχο διαδικασία.» 
 

4. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 3α του άρθρου 34 του ν.4141/2013 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ως ̟ρος τον έλεγχο, τα ∆ια̟εριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα έχουν 
αρµοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σε: 
αα) Φορολογούµενους µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών 
εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ και µέχρι είκοσι ̟έντε εκατοµµυρίων 
(25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική ̟ερίοδο ̟ου έκλεισε εντός του έτους 
2009, χωρικής αρµοδιότητάς τους. 
ββ) Συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε του 
Κώδικα Ανωνύµων Εταιρειών ̟ου υ̟οχρεούνται να καταρτίζουν 
ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα α̟ό το ύψος των ακαθάριστων εσόδων 
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τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω µιας των ως άνω ε̟ιχειρήσεων 
εµ̟ί̟τουν στα όρια της ως άνω ̟ερί̟τωσης αα). 
γγ) Υ̟οθέσεις ε̟ιχειρήσεων ̟ου αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις ̟ριν α̟ό 
ο̟οιασδή̟οτε µορφής µετασχηµατισµό ̟ου έγινε µέχρι το έτος 2011 
ανεξάρτητα α̟ό το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τό̟ο 
αρµοδιότητα ∆ΟΥ για τη φορολογία του εισοδήµατός τους, εφόσον η 
ε̟ιχείρηση ή κά̟οια α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου ̟ροήλθαν α̟ό το 
µετασχηµατισµό υ̟άγονται στη ελεγκτική αρµοδιότητα των ∆ΕΚ σύµφωνα µε 
τα όρια της ̟ερί̟τωσης αα).» 
 

5. Οι ̟ερι̟τώσεις Βi και  Βiii της ̟αραγράφου 3α του άρθρου 34 του ν. 
4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής :  
«Βi. Το ∆ια̟εριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (∆.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης 
ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε µία (1) Υ̟οδιεύθυνση, ̟έντε (5) 
Τµήµατα, α̟ό τα ο̟οία ένα αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής:  

  α) Υ̟οδιεύθυνση 
Τµήµατα Ελέγχου Α’ έως και ∆’ 
β) Στον Προϊστάµενο του ∆ΕΚ Θεσσαλονίκης  υ̟άγονται, α̟ευθείας : 

αα) Αυτοτελές Τµήµα ∆ικαστικού και Νοµικής Υ̟οστήριξης, στο ο̟οίο 
λειτουργεί  Γραφείο Βεβαίωσης και Είσ̟ραξης Εσόδων.   
     ββ) Γραφείο ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υ̟οστήριξης» 
Βiii. Η ̟αρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α΄149) ̟αύει να ισχύει δύο 
µήνες α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου.». 
 

6.  Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής:   
« 6. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουµένων 
Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Ε̟ιχειρήσεων, της Υ̟οδιεύθυνσης του ∆ΕΚ 
Θεσσαλονίκης, καθώς και των νέων τµηµάτων και γραφείων των ∆ΕΚ 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο χρόνος ̟αύσης λειτουργίας της ∆.Ο.Υ. 
Μεγάλων Ε̟ιχειρήσεων ορίζεται σε δύο µήνες α̟ό την δηµοσίευση του 
̟αρόντος νόµου.». 
 

7. Στην ̟αράγραφο 7 του άρθρου 34 του ν.4141/2013 ̟ροστίθενται 
υ̟ο̟αράγραφοι δ΄ και ε΄, ως εξής: 
« 7δ. Η καθ’ ύλην και κατά τό̟ον  αρµοδιότητα, καθώς και  η έδρα και ο 
τίτλος των Υ̟ηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων. 
ε. Η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας συνιστώµενων οργανικών µονάδων της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, καθώς και η ηµεροµηνία ̟αύσης 
λειτουργίας καταργούµενων οργανικών µονάδων αυτής.». 
 

8. Τα εδάφια ̟ου έ̟ονται του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου 8β΄ 
χαρακτηρίζονται ως ̟αράγραφος 8γ΄.  

9. Στην ̟αράγραφο 9β του άρθρου 34 του ν. 4141/2013, µετά α̟ό την λέξη 
«συµµετοχή» ̟ροστίθενται οι λέξεις «̟ροέδρων ή συντονιστών» και µετά α̟ό 
την λέξη  «τουλάχιστον» αντικαθίστανται οι  βαθµοί «Γ΄ ή ∆» σε «∆΄ ή Ε΄». 
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10. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 27Α του ν. 3130/2003 ( Α 76), το ο̟οίο 
̟ροστέθηκε µε την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόµου 4141/2013 (Α 81), 
µετά το εδάφιο γ΄ ̟ροστίθεται εδάφιο δ’, ως ακολούθως: 
 
« δ. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούµενου Μεγάλου Πλούτου ( ΚΕΦΟΜΕΠ), 
το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Ε̟ιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ) και το 
∆ια̟εριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (∆ΕΚ)  Αθηνών, στεγάζονται σε κτίρια 
εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου, Νοτίου, ∆υτικού και Κεντρικού 
Τοµέα Αθηνών ή  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, το δε 
∆ια̟εριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (∆ΕΚ) Θεσσαλονίκης 
στεγάζεται σε κτίριο εντός του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.» 
 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.2.: KATAΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ 
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΚΑΙ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

1. Με την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου καταργούνται: 
α. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 2688/1999 (Α' 40). 
β. Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ΟΛΠ Α.Ε. 
̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο τρίτο του ν.2688/1999. Τυχόν υ̟εραξία ̟ου έχει 
̟ροκύψει α̟ό συντελεσθείσες αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της Ο.Λ.Π. 
Α.Ε., στο µέτρο ̟ου έχει α̟εικονιστεί σε ειδικό α̟οθεµατικό, φορολογείται 
υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις και στο µέτρο ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις γενικές 
διατάξεις. 
γ. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου εβδόµου του ν. 2688/1999. 
δ. Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ΟΛΘ Α.Ε. 
̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο όγδοο του ν.2688/1999 (Α' 40). Τυχόν υ̟εραξία 
̟ου έχει ̟ροκύψει α̟ό συντελεσθείσες αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε., στο µέτρο ̟ου έχει α̟εικονιστεί σε ειδικό α̟οθεµατικό, 
φορολογείται υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις και στο µέτρο ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις 
γενικές διατάξεις. 
ε. Η ̟αράγραφος 10 του άρθρου δεύτερου του ν.3755/2009 (Α΄52). 
 

2. Η κατάργηση των διατάξεων της ̟ερί̟τωσης 1 της ̟αρούσας 
υ̟ο̟αραγράφου ε̟ηρεάζει µόνο α̟αιτήσεις ̟ου θα γεννηθούν µετά την 
έναρξη ισχύος ου ̟αρόντος άρθρου. 
 

3.  Η κατάργηση των διατάξεων της ̟ερί̟τωσης 1 της ̟αρούσας 
υ̟ο̟αραγράφου δεν ε̟ηρεάζει τυχόν εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του 
̟αρόντος άρθρου δίκες.» 

 
4. Στο τέλος της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν.3943/2011 (Α’66) 

̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Η ̟ρώτη εταιρική χρήση αρχίζει α̟ό την ηµέρα της νόµιµης σύστασης της 
εταιρείας και λήγει την 31.12.2013, κατά ̟αρέκκλιση των κείµενων 
διατάξεων.» 
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5. Στο τέλος της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν.4111/2013 (Α’ 18), ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν.4141/2013 ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:  
  
«Η δια του ̟αρόντος άρθρου ̟ροβλε̟όµενη εισφορά δεν ε̟ιβάλλεται σε 
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.»  
 

6. Το εδάφιο γγ’ της ̟ερί̟τωσης στ’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 31 του 
ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την ̟αράγραφο 22 του άρθρου 
3 του ν.4110/2013 (Α’ 17), αντικαθίσταται α̟ό 1.1.2013, ως εξής: 
«γγ) Οι α̟οσβέσεις διενεργούνται µε τη µέθοδο σταθερής α̟όσβεσης ε̟ί της 
αξίας κτήσης των ̟άγιων ̟εριουσιακών στοιχείων, ̟ροσαυξηµένης µε τις 
δα̟άνες ̟ροσθηκών και βελτιώσεων. 
Οι συντελεστές α̟όσβεσης ανά ̟άγιο ̟εριουσιακό στοιχείο και κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την ταξινόµηση NACE rev2, έχουν 
ως εξής: 
01. Για όλους τους κλάδους: 
Εδαφικές εκτάσεις: 0% 
Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιοµηχανοστάσια, α̟οθήκες 
σταθµοί, µη κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις,  κατασκευές,  
εξο̟λισµός  και ειδικά οχήµατα φορτοεκφόρτωσης: 4% 
Μηχανήµατα, εξο̟λισµός (εκτός Η/Υ και λογισµικού), µέσα µεταφοράς 
ατόµων, άυλα στοιχεία και δικαιώµατα και λοι̟ά ̟άγια στοιχεία: 10% 
Εξο̟λισµός Η/Υ (κύριος και ̟εριφερειακός) και λογισµικό: 20% 
Μέσα µεταφοράς φορτίων: 12% 
02. Κατά ̟αρέκκλιση των ανωτέρω ισχύουν τα εξής: 
Εδαφικές εκτάσεις για τον τοµέα Β (Ορυχεία-Λατοµεία), ̟λην του Β.09 
(Υ̟οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης): 5% 
Μέσα µεταφοράς ατόµων για τους τοµείς N77.11 (Ενοικίαση και εκµίσθωση 
αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων) και Ο85 (Εκ̟αίδευση) 
και µέσα µεταφοράς φορτίων για τον τοµέα Ν77.12 (Ενοικίαση και εκµίσθωση 
φορτηγών): 20% 
Λοι̟ά µέσα µεταφοράς για τους τοµείς Η49.1 (Υ̟εραστικές σιδηροδροµικές 
µεταφορές ε̟ιβατών), Η49.2 (Σιδηροδροµικές µεταφορές εµ̟ορευµάτων), 
Η50 (Πλωτές µεταφορές) και Η51 (Αερο̟ορικές µεταφορές)-Για τραίνα, ̟λοία 
και ̟λωτά µέσα και αεροσκάφη, αντιστοίχως: 5%.» 
 

7. Το άρθρο 34 του ν. 2937/2001 (Α’ 169) καταργείται. 
 

8. Στο τέλος του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. 
̟ροστίθενται οι λέξεις:  
«και εφόσον εµ̟ί̟τει στις διατάξεις ̟ερί ̟ροσώ̟ων ̟ου βαρύνουν τους 
φορολογούµενους του άρθρου 7.»    
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9. α. Στο τέλος της ̟αραγράφου 9 του  άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. ό̟ως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 4110/2013, ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:     
«Ο δικαιούχος του κέρδους ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την εφαρµογή αυτού του 
άρθρου ε̟ιβαρύνεται µε τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφά̟αξ µε 
την υ̟οβολή δήλωσης στην αρµόδια φορολογική αρχή στην ο̟οία υ̟άγεται 
̟ριν  α̟ό τη µεταβίβαση του ακινήτου. Η σχετική δήλωση υ̟οβάλλεται σε 
τρία (3)  αντίτυ̟α α̟ό τα ο̟οία τα δύο (2) ε̟ιστρέφονται θεωρηµένα στο 
δικαιούχο του κέρδους.». 
β. Για τα κέρδη α̟ό µεταβιβάσεις ακινήτων ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν µέχρι 
την δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου  και υ̟άγονται στο άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε., 
ο οικείος φόρος ̟ρέ̟ει να καταβληθεί α̟ό τον υ̟όχρεο  µέσα σε ένα µήνα 
α̟ό την δηµοσίευση του ̟αρόντος  χωρίς τις νόµιµες κυρώσεις. ». 
 

10. α. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 81 του Κ.Φ.Ε. 
αντικαθίσταται ωε εξής:  
«Οι συµβολαιογράφοι υ̟οχρεούνται στις συµβολαιογραφικές ̟ράξεις ̟ου 

συντάσσουν για τις ̟ερι̟τώσεις α΄ και β΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 13 καθώς 

και για την υ̟εραξία του άρθρου 33 να µνηµονεύουν  το κέρδος ή την ωφέλεια ̟ου 

̟ροέκυψε α̟ό τη µεταβίβαση ή την εκχώρηση των ̟εριουσιακών στοιχείων ̟ου 

αναφέρονται σ’ αυτές τις ̟ερι̟τώσεις.».  

β. Στο τέλος της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 81 του Κ.Φ.Ε. ̟ροστίθεται 

τελευταίο εδάφιο ως εξής:  

«Τα  ανωτέρω δεν ισχύουν για κέρδη ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό ακίνητα ̟ου 

µεταβιβάστηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 33,  α̟ό 1.1.2013 έως τη δηµοσίευση 

του ̟αρόντος.».  

11. α. Στην ̟ερί̟τωση γ΄ της  ̟αραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε., ό̟ως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του .4110/2013, µετά τη λέξη «ακινήτων» 
̟ροστίθενται οι λέξεις « ή ανταλλαγή». 
 

β. Στην ̟αράγραφο 11 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε, ό̟ως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 5 του ν.4110/2013 οι λέξεις «τα έντυ̟α» αντικαθίστανται µε τις λέξεις 

«οι δηλώσεις α̟όδοσης φόρου υ̟εραξίας α̟ό µεταβιβάσεις ακινήτων».  

12. Οφειλές της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» α̟ό δανειακές συµβάσεις ̟ου έχει 
συνάψει µε ̟ιστωτικά ιδρύµατα, για την εξασφάλιση των ο̟οίων έχουν 
συσταθεί εµ̟ράγµατα δικαιώµατα ε̟ί του δικαιώµατος εκµετάλλευσης της 
Εγνατίας Οδού, ̟ριν α̟ό την µεταβίβαση του δικαιώµατος στο Ταµείο 
Αξιο̟οίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆.), 
δύνανται να αναλαµβάνονται α̟ό τον ανάδοχο της σύµβασης αξιο̟οίησης. 
Προς τον σκο̟ό αυτό το Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆. ε̟ιτρέ̟εται, στο ̟λαίσιο της 
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διαδικασίας αξιο̟οίησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης της Εγνατίας Οδού, 
να συνά̟τει  κάθε αναγκαία  σύµβαση. 
Α̟ό την ανάληψη των οφειλών α̟ό τον ανάδοχο της σύµβασης αξιο̟οίησης, 
κατά τα οριζόµενα στα  ̟ροηγούµενα εδάφια  της ̟αρούσας ̟αραγράφου, οι 
κάθε είδους υ̟οχρεώσεις της εταιρείας  «Εγνατία Οδός Α.Ε.», τόσο α̟ό τις 
δανειακές συµβάσεις όσο και α̟ό κάθε άλλη αιτία ̟ου συνδέεται µε αυτές, 
καθώς και οι εµ̟ράγµατες ή  ̟ροσω̟ικές εξασφαλίσεις για τις οφειλές αυτές  
α̟οσβέννυνται. 
Η ανάληψη των ανωτέρω οφειλών α̟ό τον ανάδοχο της σύµβασης 
αξιο̟οίησης, κατά τα οριζόµενα στα ̟ροηγούµενα εδάφια της ̟αρούσας 
̟αραγράφου, α̟αλλάσσεται α̟ό κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή άλλο τέλος 
και εισφορά ή δικαίωµα υ̟έρ του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ ή ο̟οιουδή̟οτε τρίτου. 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.3.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ  
 

1. Στην τρίτη ̟αράγραφο του άρθρου 1 του ν. 3864/2010 (Α’ 119) µετά τις λέξεις 
«στο δηµόσιο τοµέα» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ούτε στον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα». 

 
2. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:  

 
«2. Το Γενικό Συµβούλιο α̟οτελείται α̟ό ε̟τά (7) µη εκτελεστικά µέλη. Πέντε εκ των 

µελών του, συµ̟εριλαµβανοµένου του Προέδρου του, ε̟ιλέγονται µεταξύ ̟ροσώ̟ων 

µε διεθνή εµ̟ειρία σε τρα̟εζικά θέµατα. Τις θέσεις των υ̟ολοί̟ων µελών του 

Γενικού Συµβουλίου συµ̟ληρώνουν ένας εκ̟ρόσω̟ος του Υ̟ουργείου Οικονοµικών 

και ένα ̟ρόσω̟ο ̟ου ορίζεται α̟ό την Τρά̟εζα της Ελλάδος.» 

3. Στο τέλος της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 ̟ροστίθενται οι 
λέξεις «ως Παρατηρητές». 

 

4. Στο τέλος του στοιχείου (κ) της ̟αραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 
̟ροστίθενται λέξεις ως εξής: «και τον Κανονισµό Προµηθειών αγαθών και 
υ̟ηρεσιών, για κάθε σύµβαση µη εµ̟ί̟τουσα στις διατάξεις του Π.∆. 
60/2007.». 

 

5. α. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 
αντικαθίσταται  ως εξής:  

 
«10. Η Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή είναι αρµόδια για την ̟ρο̟αρασκευή του έργου, την 

εφαρµογή των α̟οφάσεων και την εκτέλεση των ̟ράξεων του Ταµείου. Ειδικότερα, η 

Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες εξουσίες και αρµοδιότητες.» 
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    β. Το στοιχείο (γ) της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 4 αντικαθίσταται  ως εξής:  

«γ. να αναθέτει ο̟οιαδή̟οτε εκ των εξουσιών ή αρµοδιοτήτων της σε ο̟οιοδή̟οτε 

α̟ό τα µέλη της ή σε στελέχη του Ταµείου, σύµφωνα µε τους γενικότερους όρους και 

̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου έχουν εγκριθεί α̟ό το Γενικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υ̟όψη 

θέµατα σύγκρουσης συµφερόντων και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος ασκεί ̟ρωτίστως τις εξουσίες του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

̟αράγραφο 7.» 

6. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 
αντικαθίσταται  ως εξής:  
«Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος  ή σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας του το άλλο µέλος ̟ου τον 

ανα̟ληρώνει, τηρεί ενήµερο το Γενικό Συµβούλιο όσο συχνά α̟αιτείται α̟ό αυτό 

και κατ’ ελάχιστο  δέκα φορές ετησίως. » 

7. α. Στο τέταρτο εδάφιο της ̟αραγράφου 13 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010, οι 
λέξεις «̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «τρεις (3) 
εργάσιµες ηµέρες». 
β. Στο τελευταίο εδάφιο  της ̟αραγράφου 13 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 οι λέξεις 

«δύο (2) µελών» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «τεσσάρων (4) µελών». 

8. Στο τέλος της ̟αραγράφου 14 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 ̟ροστίθεται 
εδάφιο ως εξής:  
«Η Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή δύναται να συνεδριάσει µέσω ανταλλαγής εγγράφων, 

ηλεκτρονικών ή µη, εφόσον ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος το κρίνει α̟αραίτητο.» 

9. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 15 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«15. Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής 

δύνανται να συµµετέχουν ένας (1) εκ̟ρόσω̟ος της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής και ένας 

(1) εκ̟ρόσω̟ος της Ευρω̟αϊκής Κεντρικής Τρά̟εζας ή οι ανα̟ληρωτές τους ως 

Παρατηρητές και χωρίς δικαίωµα ψήφου.» 

10. Το δύο ̟ρώτα εδάφια της ̟αραγράφου 16 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010, 
αντικαθίστανται ως εξής:  
«16. Το Γενικό Συµβούλιο τελεί σε α̟αρτία όταν είναι ̟αρόντα τουλάχιστον τέσσερα 

(4) µέλη του. Για όσο χρονικό διάστηµα το Γενικό Συµβούλιο α̟οτελείται α̟ό ̟έντε 

(5) µέλη και µέχρι τον διορισµό των υ̟ολοί̟ων µελών, ο ο̟οίος θα γίνει εντός των 

ε̟οµένων τεσσάρων (4) µηνών, η α̟αρτία α̟οτελείται α̟ό τα τρία (3) µέλη του. Η 

Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή τελεί σε α̟αρτία όταν είναι ̟αρόντα τουλάχιστον δύο (2) 

µέλη της, ένας εκ των ο̟οίων είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή, σε ̟ερί̟τωση 

α̟ουσίας του, το µέλος ̟ου τον αντικαθιστά.» 

11. Το τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 18 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010  
αντικαθίσταται ως εξής:  
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«Με την ε̟ιφύλαξη των ̟αραγράφων  5 και 16, καµία ̟ράξη ή διαδικασία του 

Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής δεν καθίσταται άκυρη λόγω της 

κένωσης θέσεως στην Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή ή θέσεων στο Γενικό Συµβούλιο.» 

12. Στην ̟αράγραφο 19 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010, ό̟ου αναφέρεται 
«Γενικό Συµβούλιο» ̟ροστίθενται και οι λέξεις «Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή». 

 

13. Στο τέλος της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 ̟ροστίθεται 
εδάφιο ως εξής:  

 
«Οι υ̟οχρεώσεις α̟οφυγής σύγκρουσης συµφερόντων και ̟ίστεως ό̟ως  ορίζονται 

στο άρθρο 16 Β δεσµεύουν και τους εκ̟ροσώ̟ους του Ταµείου στα διοικητικά 

συµβούλια των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων.» 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. : ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν.3919/2011 
 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ 
Ν.3919/2011   
 
Στο άρθρο 1 του ν. 3919/2011 (Α΄32) ̟ροστίθενται οι  ̟αράγραφοι 3 και 4 ως 
εξής:  
«3. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του ̟αρόντος νόµου έχουν εφαρµογή στην 
̟ρόσβαση και άσκηση ε̟αγγελµάτων και κάθε µη µισθωτής οικονοµικής 
δραστηριότητας ̟ου ̟αρέχεται κατά κανόνα έναντι αµοιβής. 
4. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του ̟αρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται στις 
ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις : 
α)  αν είναι αντίθετες µε διάταξη του ενωσιακού δικαίου ̟ου ρυθµίζει τις 
ειδικές ̟τυχές της ̟ρόσβασης και της άσκησης δραστηριότητας ̟αροχής 
υ̟ηρεσιών σε ειδικούς τοµείς ή ειδικά ε̟αγγέλµατα και 
β) στις υ̟ηρεσίες γενικού συµφέροντος και γενικού οικονοµικού 
συµφέροντος.» 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ 
Ν.3919/2011   

 
 
Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Με ̟ροεδρικό διάταγµα, ̟ου εκδίδεται µε ̟ρόταση του καθ` ύλην 
αρµόδιου Υ̟ουργού και του Υ̟ουργού Οικονοµικών, ύστερα α̟ό σύµφωνη 
γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής Ανταγωνισµού, είναι δυνατή η θέσ̟ιση ̟αρεκκλίσεως 
σε σχέση ̟ρος ορισµένο ε̟άγγελµα α̟ό τις διατάξεις της ̟αραγράφου 2 του 
̟αρόντος άρθρου και της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3, εάν:» 
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ 
Ν.3919/2011   
 
Στο άρθρο 3 του ν.3919/2011 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 3 ως εξής:  
«3. Οι διατάξεις των ̟ροηγουµένων ̟αραγράφων δεν εφαρµόζονται σε 
συστήµατα χορήγησης άδειας ̟ου ε̟ιβάλλονται ή ε̟ιτρέ̟ονται α̟ό 
κοινοτικούς κανονισµούς ή α̟ό κοινοτικές οδηγίες, ό̟ως αυτές 
ενσωµατώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο.» 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.4.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ 
Ν.3919/2011   
 

1. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3919/2011 
καταργείται.  

 

2. Στο άρθρο 9 του ν.3919/2011 (Α’32) ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 4 ως εξής: 
«Εντός έξι µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής τα αρµόδια 
υ̟ουργεία υ̟οχρεούνται να κωδικο̟οιήσουν σε νόµο τις διατάξεις νόµων, 
κανονιστικές ̟ράξεις και ερµηνευτικές εγκυκλίους αρµοδιότητάς τους ̟ου 
έχουν καταργηθεί δυνάµει των διατάξεων της ̟αρ.2 του άρθρου 1 και των 
άρθρων 2 και 3.»   
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.5.: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
 
Για την έκδοση νόµων και κανονιστικών ̟ράξεων ̟ου εκδίδονται για την 
εφαρµογή του ν. 3919/2011 συµ̟ράττει και ο Υ̟ουργός Οικονοµικών.  
 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.6.: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ     
 
Με την ε̟ιφύλαξη της τήρησης της νοµοθεσίας ̟ερί ̟ροστασίας ̟ροσω̟ικών 
δεδοµένων, οι νόµιµα λειτουργούσες οικείες ε̟αγγελµατικές ενώσεις, 
οργανώσεις και ε̟ιµελητήρια των ε̟αγγελµάτων ̟ου υ̟άγονται στο 
κεφάλαιο Α και το κεφάλαιο Β του ν. 3919/2011 υ̟οχρεούνται να 
δηµοσιεύουν στον ιστότο̟ό τους τις ̟αρακάτω ̟ληροφορίες, ̟ρος ενίσχυση 
της διαφάνειας της λειτουργίας τους:  
α. τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις τους ,   
β. την αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναλυτικά ανά 
αξίωµα,  
γ. τα ̟οσά των ισχυουσών εισφορών ανά είδος και είδος υ̟ηρεσίας ̟ου 
̟αρέχεται α̟ό αυτές, καθώς και τους κανόνες για τον υ̟ολογισµό και την 
εφαρµογή αυτών,  
δ. στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις ε̟ιβαλλόµενες κυρώσεις και ̟ερίληψη 
αυτών, ε. στατιστικά στοιχεία και ανακοινώσεις σχετικά µε αξιώσεις ή 
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̟αρά̟ονα ̟ου έχουν κατατεθεί α̟ό καταναλωτές ή οργανώσεις καθώς και 
τους λόγους α̟οδοχής ή α̟όρριψης των εν λόγω αξιώσεων ή ̟αρα̟όνων και 
στ. τυχόν αλλαγές στους ε̟αγγελµατικούς κώδικες δεοντολογίας. 
 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.7.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)     
 

1. α. Για τα ε̟αγγέλµατα του αρχαιο̟ώλη και του εµ̟όρου νεώτερων µνηµείων, 
ε̟αναφέρεται: ο ̟εριορισµός, ο ο̟οίος ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση β’ της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.3028/2002 (Α΄ 153)  ό̟ως τρο̟ο̟οιείται 
κατωτέρω στην ̟αράγραφο 4β του ̟αρόντος, ̟ου θέτει γεωγραφικά όρια 
στην άσκηση της δραστηριότητας ως ̟ρος τις νησιωτικές ̟εριοχές και 
εµ̟ί̟τει στη διάταξη της ̟αραγράφου 2(γ) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 (Α΄ 
32), 2), ο ̟εριορισµός, ο ο̟οίος ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση γ’ της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου 32 και στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 31 του 
ν.3028/2002 ̟ερί ασυµβίβαστου, καθώς και αυτός ̟ου ̟ροβλέ̟εται στις 
̟αραγράφους 3 και 7 του άρθρου 32, σχετικά µε την α̟αγόρευση διάθεσης 
είδους αγαθών, ̟ου εµ̟ί̟τουν στον ̟εριορισµό της ̟αραγράφου 2(στ) του 
άρθρου 2 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32). 
β. Για τα ε̟αγγέλµατα του αρχαιο̟ώλη, του εµ̟όρου µνηµείων και του 
συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ε̟αναφέρεται η υ̟οχρέωση της 
̟ροηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκησή τους, σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και την ̟αράγραφο 6 
του άρθρου 9 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271). 
 

2. Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 9 του ν. 2557/1997 (Α’ 271) σχετικά µε την 
συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«6. α. Για τη µελέτη, την ανάληψη και την ε̟ίβλεψη έργου συντήρησης και τη 
λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης 
κινητών και ακινήτων α̟αιτείται άδεια ̟ου χορηγείται α̟ό τον Υ̟ουργό 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, έ̟ειτα α̟ό γνώµη 
τριµελούς ε̟ιτρο̟ής ̟ου α̟οτελείται α̟ό τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους 
στη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του Υ̟ουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή τον ανα̟ληρωτή του, τον 
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων 
του ανωτέρω Υ̟ουργείου ή τον ανα̟ληρωτή του και ένα µέλος του 
Εκ̟αιδευτικού Προσω̟ικού, Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, του 
Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, ή µε 
ανα̟ληρωτή.  
β. Η άδεια χορηγείται σε κάθε ̟ερί̟τωση εφόσον ̟ληρούνται οι ̟αρακάτω 
̟ροϋ̟οθέσεις: 
αα. σε όσους διαθέτουν βασικό τίτλο σ̟ουδών α̟ό Σχολή ή Τµήµα 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ανώτατης τριτοβάθµιας 
εκ̟αίδευσης (̟ανε̟ιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα) της ηµεδα̟ής ή 
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ισότιµου της αλλοδα̟ής και έχουν συµ̟ληρώσει διετή α̟οδεδειγµένη 
ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σ̟ουδών.  
ββ. στους κατόχους α̟όφασης αναγνώρισης ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης α̟ό το Συµβούλιο 
Αναγνώρισης Ε̟αγγελµατικών Προσόντων του Υ̟ουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι ο̟οίοι έχουν συµ̟ληρώσει 
διετή α̟οδεδειγµένη ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία µετά τη λήψη του βασικού 
τίτλου σ̟ουδών. 
γγ. Η άδεια χορηγείται σύµφωνα µε την ειδικότητα του συντηρητή 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ειδικότητες: 
συντήρηση ̟έτρας, κεραµικού, γυαλιού, ψηφιδωτού, υφάσµατος, µετάλλου, 
οργανικών ανασκαφικών ευρηµάτων, ξύλου, ζωγραφικών έργων σε ύφασµα, 
βιβλίου, χαρτιού, τοιχογραφίας, φορητών εικόνων, δέρµατος, φωτογραφικού 
υλικού, ο̟τικοακουστικού υλικού, εικαστικών έργων µε σύγχρονα υλικά. 
Η ειδικότητα ̟ροσδιορίζεται α̟ό το βασικό ή και το µετα̟τυχιακό τίτλο 
σ̟ουδών και τη βεβαίωση ̟ρογράµµατος σ̟ουδών ̟ου τον συνοδεύει, καθώς 
και α̟ό α̟οδεδειγµένη διετή ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία µετά τη λήψη του 
βασικού τίτλου σ̟ουδών, ανά ειδικότητα.  
∆υνατότητα ε̟έκτασης της άδειας και σε άλλες ειδικότητες είναι δυνατή, 
έ̟ειτα α̟ό νέα γνωµοδότηση της ε̟ιτρο̟ής βάσει του βασικού ή και του 
µετα̟τυχιακού τίτλου σ̟ουδών και την αντίστοιχη βεβαίωση ̟ρογράµµατος 
σ̟ουδών καθώς και  α̟ό α̟οδεδειγµένη µονοετή ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία σε 
κάθε ̟ρόσθετη ειδικότητα.  
Οι αιτήσεις των υ̟οψηφίων για την χορήγηση της άδειας θα ̟ρέ̟ει να 
εξετάζονται το αργότερο εντός δύο µηνών α̟ό την ηµέρα συµ̟λήρωσης του 
φακέλου µε όλα τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά και µέσα στο ίδιο χρονικό 
διάστηµα θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνεται α̟όφαση ̟ερί της χορήγησης ή µη της 
άδειας.     
δδ. Οι κάτοχοι της ̟αρα̟άνω άδειας εγγράφονται, αυτοδικαίως, στο Μητρώο 
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ̟ου τηρείται στη ∆ιεύθυνση 
Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτισµού του Υ̟ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού. Στο µητρώο αναγράφονται υ̟οχρεωτικά η ειδικότητα καθώς και 
η ε̟αγγελµατική κατάσταση/ιδιότητα του αδειούχου συντηρητή. Ό̟οιος 
είναι τακτικός ή αορίστου χρόνου υ̟άλληλος του στενού ή ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα δεν µ̟ορεί να εγγραφεί στο Μητρώο, ούτε να καταστεί 
ανάδοχος δηµόσιας ή ιδιωτικής σύµβασης για τη µελέτη, την ανάληψη και 
την ε̟ίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης. 
Το µητρώο ε̟ικαιρο̟οιείται ανά  τρείς (3) µήνες.  
εε. Ως ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία νοείται η εργασία σε έργα συντήρησης είτε του 
Υ̟ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, είτε 
κάθε άλλου δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα, εφόσον υ̟άρχει ε̟ιβλέ̟ων 
συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης εγγεγραµµένος στο Μητρώο 
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και η α̟οκτηθείσα σε 
αντίστοιχους φορείς σε κράτη-µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.  
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στστ. Συστήνεται τριµελής ε̟ιτρο̟ή ̟ειθαρχικού ελέγχου των εγγεγραµµένων 
στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, η ο̟οία 
α̟οτελείται α̟ό τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στη Γενική Γραµµατεία 
Πολιτισµού του Υ̟ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού ή τον ανα̟ληρωτή του, τον  ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υ̟ουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή τον ανα̟ληρωτή του, και τον 
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων 
του ανωτέρω Υ̟ουργείου ή τον ανα̟ληρωτή του. Ο κανονισµός λειτουργίας 
του οργάνου καθορίζεται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η ο̟οία δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός έξι (6) µηνών. 
ζζ. Η άδεια δεν µεταβιβάζεται και ανακαλείται, αυτοδικαίως, σε ̟ερί̟τωση 
̟αράβασης της σχετικής νοµοθεσίας και ειδικότερα του ν. 3028/2002 (Α’ 153) 
και της Υ̟ουργικής Α̟όφασης µε αριθµό ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/11371/07-03-2000 
(Β’ 382), κατό̟ιν δια̟ιστωτικής α̟όφασης του οργάνου ̟ειθαρχικού ελέγχου. 
γ. Με ̟ροεδρικό διάταγµα ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό ̟ρόταση των Υ̟ουργών 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιώµατων καταρτίζεται Κώδικας 
∆εοντολογίας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Ο Κώδικας 
∆εοντολογίας ̟εριέχει τις αρχές, τις υ̟οχρεώσεις και τη συµ̟εριφορά ̟ου 
̟ρέ̟ει να ακολουθεί αυστηρώς κατά την άσκηση του ε̟αγγέλµατός του ο 
Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και τις κυρώσεις ̟ου 
ε̟ιβάλλονται σε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων ̟ου θέτει ο Κώδικας.». 
 

3. Οι άδειες ̟ου έχουν χορηγηθεί µε βάση την ̟αραγράφο 6 του άρθρου 9 του ν. 
2557/1997, ό̟ως ίσχυε µέχρι την αντικατάστασή της µε τις διατάξεις της 
̟ροηγούµενης ̟αραγράφου εξακολουθούν να ισχύουν. Οι κάτοχοι των 
αδειών αυτών εγγράφονται αυτοδικαίως στο Μητρώο Συντηρητών 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, εκτός εάν συντρέχει στο ̟ρόσω̟ό τους το 
ασυµβίβαστο του τελευταίου εδαφίου της υ̟ο̟ερί̟τωσης δδ΄της 
υ̟ο̟αραγράφου β΄, του ̟αρόντος.   
 

4. Οι ̟ερι̟τώσεις α’ και β’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 3028/2002  
σχετικά µε το ε̟άγγελµα του αρχαιο̟ώλη και του εµ̟όρου νεότερων 
µνηµείων αντικαθίστανται, ως ακολούθως: 
«α. στην ̟ερί̟τωση άδειας αρχαιο̟ώλη, έχουν διετή σχετική ε̟αγγελµατική 
εµ̟ειρία σε αρχαιο̟ωλείο, ̟ου  α̟οδεικνύεται  α̟ό  βεβαίωση του εργοδότη 
αρχαιο̟ώλη και του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ή κατέχουν ̟τυχίο 
αρχαιολογίας χωρίς ̟ροηγούµενη ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία σε αρχαιο̟ωλείο, 
ή είναι ε̟ιστήµονες  ε̟αγγελµατίες συναφών µουσείων υ̟ό τον όρο ότι έχει 
̟αρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών α̟ό την ηµέρα διακο̟ής 
άσκησης του ε̟αγγέλµατος. Στην ̟ερί̟τωση άδειας εµ̟όρου νεώτερων 
κινητών µνηµείων έχουν διετή σχετική ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία σε κατάστηµα 
εµ̟όρου νεωτέρων κινητών µνηµείων, ̟ου  α̟οδεικνύεται  α̟ό  βεβαίωση 
του εργοδότη εµ̟όρου νεώτερων µνηµείων   και του οικείου ασφαλιστικού 
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φορέα, ή κατέχουν ̟τυχίο ιστορίας της τέχνης χωρίς ̟ροηγούµενη 
ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία σε κατάστηµα εµ̟όρου νεωτέρων µνηµείων, ή είναι 
ε̟ιστήµονες  ε̟αγγελµατίες συναφών µουσείων υ̟ό τον όρο ότι έχει ̟αρέλθει 
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών α̟ό την ηµέρα διακο̟ής άσκησης του 
ε̟αγγέλµατος. 
β. διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήµατος και α̟οθήκευσης. Στις 
νησιωτικές ̟εριοχές, αρχαιο̟ωλεία και καταστήµατα εµ̟ορίας νεωτέρων 
κινητών µνηµείων ιδρύονται µόνο σε έδρες Περιφέρειας ή Περιφερειακής 
Ενότητας.»  

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.8.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ  
 
Ε̟αναφέρονται οι ακόλουθες διοικητικές άδειες αρµοδιότητας της Γενικής 
Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του Υ̟ουργείου 
Περιβάλλοντος  Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:  
1. ∆ιύλισης (̟αράγραφος 1 του άρθρου  και άρθρο 5 του ν. 3054/2002), 
2. ∆ιάθεσης βιοκαυσίµων,(άρθρο 5 Α του ν. 3054/2002), 
3 Άδεια  Μεταφοράς µε αγωγό αργού ̟ετρελαίου και ̟ετρελαιοειδών 

̟ροϊόντων (̟αράγραφος 1 του άρθρου 4 και άρθρο 8 του ν. 3054/2002), 
4 Άδειες εµ̟ορίας (̟αράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002): 

α) Εµ̟ορίας Α ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων,                                                                    
      β) Εµ̟ορίας Β1 αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίµων 
      γ) Εµ̟ορίας Β2 αφορολόγητων αερο̟ορικών καυσίµων, 
      δ) Εµ̟ορίας Γ υγραερίων, 
      ε) Εµ̟ορίας ∆ ασφάλτου. 
5. Λιανικής εµ̟ορίας  (̟αράγραφος 3 του άρθρου 7 του 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 του ν. 3054/02), 
7. Άδεια για Προµήθεια Πετρελαιοειδών ̟ροϊόντων α̟ευθείας α̟ό τα 

διυλιστήρια 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 (̟αράγραφος 10 
του άρθρου 7 του ν. 3054/02) 

8. Γοµωτή – Πυροδότη   ν. 2168/1993 (Α’147), Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση 
(ΚΥΑ) µε αριθµό 2254/230/1995 (Β’73) ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και 
συµ̟ληρωθεί α̟ό τις υ̟’αριθµ. Φ.6.9/13370/1560/1995 (Β’677) και 
Φ6.9/25068/1183/1996 (Β’ 1035) ΚΥΑ, άρθρα 108 έως 110 του νέου 
Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (υ̟΄αριθµ. ΥΑ 
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∆7/Α/οικ.12050/2223/23-5-2011 (Β’1227) Υ̟ουργική α̟όφαση,  
ν.3852/2010 (Β’1227), ν.3982/2011 (Α’ 143). 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.9.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Το καθεστώς της ̟ροηγούµενης διοικητικής άδειας ε̟αναφέρεται για τους 
υ̟αγόµενους στο άρθρο 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213) ̟ρονοιακούς φορείς, ̟ου 
ιδρύονται α̟ό ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού δικαίου κερδοσκο̟ικού ή µη 
χαρακτήρα ως ̟ρος την έκδοση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και 
αναθεώρησης. 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.10.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
 

1. Κάθε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο για την άσκηση εµ̟ορίας λι̟ασµάτων και  
̟αραγωγής και εµ̟ορίας ̟ολλα̟λασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, 
υ̟οχρεούται να α̟ασχολεί υ̟εύθυνο ε̟ιστήµονα ̟λήρους α̟ασχόλησης, σε 
κάθε σηµείο εµ̟ορίας των λι̟ασµάτων και του ̟ολλα̟λασιαστικού υλικού 
και σε κάθε ε̟ιχείρηση ̟αραγωγής ̟ολλα̟λασιαστικού υλικού.σε κάθε 
σηµείο εµ̟ορίας των λι̟ασµάτων. Οι ̟ολύ µικρές και µικρές ε̟ιχειρήσεις 
εµ̟ορίας λι̟ασµάτων και  ̟αραγωγής και εµ̟ορίας ̟ολλα̟λασιαστικού 
υλικού φυτικών ειδών, ό̟ως οι κατηγορίες των ε̟ιχειρήσεων 
̟ροσδιορίζονται στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής (L 
124/36/20.5.2003), δύνανται να α̟ασχολούν υ̟εύθυνο ε̟ιστήµονα µερικής 
α̟ασχόλησης. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Αγροτικής Ανά̟τυξης και 
Τροφίµων ̟ου θα εκδοθεί εντός τριµήνου α̟ό την δηµοσίευση του ̟αρόντος 
νόµου καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της ̟αρούσας 
̟ερί̟τωσης. 

 
2. Οι ε̟ιχειρήσεις εµ̟ορίας λι̟ασµάτων και ̟αραγωγής και εµ̟ορίας 

̟ολλα̟λασιαστικού υλικού φυτικών ειδών α̟ασχολούν υ̟εύθυνο 
ε̟ιστήµονα, τα ̟ροσόντα του ο̟οίου καθορίζονται στις α̟οφάσεις του 
Υ̟ουργού Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων ̟ου εκδίδονται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 4 ̟αρ. 2 και 7 του Ν. 1565/1985 (ΦΕΚ A΄ 164) και 
των άρθρων 5 ̟αρ. 6 και 15 ̟αρ. 2 του ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α΄ 164). Οι ως άνω 
ε̟ιχειρήσεις δύνανται να α̟ασχολούν ως υ̟εύθυνο ε̟ιστήµονα και 
̟ροσω̟ικό ισότιµα εκ̟αιδευµένο στην εµ̟ορία λι̟ασµάτων και  στην 
̟αραγωγή και εµ̟ορία ̟ολλα̟λασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, ώστε να  
διασφαλίζεται το ίδιο ε̟ί̟εδο ασφάλειας για τον άνθρω̟ο την υγεία των 
φυτών και των ζώων και την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος. Με α̟όφαση του 
Υ̟ουργού Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων ̟ου θα εκδοθεί εντός 
τριµήνου α̟ό την δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου  καθορίζονται το 
̟ρόγραµµα, ο φορέας, η διάρκεια της εκ̟αίδευσης του ̟ροσω̟ικού αυτού, 
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καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της ̟αρούσας 
̟αραγράφου.  

 
3. Πρόσω̟α ισότιµα εκ̟αιδευµένα σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ για την εµ̟ορία 

λι̟ασµάτων και την ̟αραγωγή και εµ̟ορία ̟ολλα̟λασιαστικού υλικού 
φυτικών ειδών, ώστε να  διασφαλίζεται το ίδιο ε̟ί̟εδο ασφάλειας για τον 
άνθρω̟ο την υγεία των φυτών και των ζώων και την ̟ροστασία του 
̟εριβάλλοντος, δύνανται να α̟ασχολούνται ως υ̟εύθυνοι ε̟ιστήµονες στις 
ως άνω ε̟ιχειρήσεις. 
 

4. Η ̟αράγραφος 13 του άρθρου 35 του νόµου 4036/2012 (Α’ 8) τρο̟ο̟οιείται 
ως εξής:   
 
«13. Ως υ̟εύθυνοι ε̟ιστήµονες ορίζονται γεω̟όνοι ̟τυχιούχοι (ΑΕΙ) και α̟ό 
τους ̟τυχιούχους (ΤΕΙ) ό,τι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του ̟.δ. 109/1989, της 
ηµεδα̟ής ή ̟τυχιούχοι αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους 
µέλους της ΕΕ ή ισότιµου ̟τυχίου ή δι̟λώµατος αντίστοιχων ειδικοτήτων 
σχολών χωρών εκτός ΕΕ µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας. 
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων µετά α̟ό 
εισήγηση της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής του άρθρου 3 ̟αρ. 1, ̟ου θα 
εκδοθεί εντός τριµήνου α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου 
καθορίζονται οι διαδικασίες συµ̟ληρωµατικής κατάρτισης και ανάκλησης 
της δυνατότητας εµ̟ορίας γεωργικών φαρµάκων, σε εφαρµογή της Οδηγίας 
2009/128/ΕΚ. 
Πρόσω̟α ισότιµα εκ̟αιδευµένα σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ για την εµ̟ορία 
γεωργικών φαρµάκων, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο ε̟ί̟εδο ασφάλειας για 
τον άνθρω̟ο την υγεία των φυτών και των ζώων και την ̟ροστασία του 
̟εριβάλλοντος, δύνανται να α̟ασχολούνται ως υ̟εύθυνοι ε̟ιστήµονες στις 
ως άνω ε̟ιχειρήσεις.» 
 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.11.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ  
 

1.  Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 3 του ̟.δ. 126/2000, 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η βεβαίωση ή το ̟ιστο̟οιητικό ε̟αγγελµατικής ικανότητας κρεο̟ώλη 
χορηγείται α̟ό: 
α) Τις Σχολές Ε̟αγγελµάτων Κρέατος του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης 
και Τροφίµων, ή 
β) αντίστοιχες δηµόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισµένες σχολές και ιδρύµατα της 
Χώρας,  ή  
γ) αντίστοιχες σχολές και ιδρύµατα άλλων κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης ή χωρών της αλλοδα̟ής.».  
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2. Οι διατάξεις της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης, δύνανται να τρο̟ο̟οιούνται µε 
̟ροεδρικό διάταγµα σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 
1790/1988 (Α΄134). 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.12.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ  

 
1. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Α΄163) 

αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές ιδρύονται α̟ό φυσικά ή νοµικά 
̟ρόσω̟α, τα ο̟οία α̟ασχολούν κτηνίατρο ως ε̟ιστηµονικό υ̟εύθυνο. Σε 
̟ερί̟τωση ̟ου ο ενδιαφερόµενος, φυσικό ̟ρόσω̟ο, είναι κτηνίατρος, 
δύναται να ορίζεται ο ίδιος ως ε̟ιστηµονικός υ̟εύθυνος του κτηνιατρείου ή 
της κτηνιατρικής κλινικής.». 
 

2. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη ̟ου αντιβαίνει στις διατάξεις της ̟ροηγούµενης 
̟αραγράφου καταργείται. 
 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.13.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ   
 

1. Για τα ακόλουθα ε̟αγγέλµατα αρµοδιότητας του Αρχηγείου Λιµενικού 
Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υ̟ουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
ε̟αναφέρονται σε ισχύ ̟εριορισµοί, ̟ου εµ̟ί̟τουν στη διάταξη της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, οι ο̟οίοι αφορούν:  
 

α. Στον καθορισµό, µε α̟όφαση της Λιµενικής Αρχής, του τρό̟ου 
και του χρόνου φυλακής των λαντζών ασφαλείας στο λιµάνι της ̟αρ. 1 του 
άρθρου 7 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 17, ̟ου κυρώθηκε µε την 
υ̟’ αριθµ. 3131.1/07/97/03-12-1997 α̟όφαση του Υ̟ουργού Εµ̟ορικής 
Ναυτιλίας (Β΄ 1136), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, συµ̟ληρώθηκε και ισχύει, ̟ου 
εµ̟ί̟τει στον ̟εριορισµό της ̟αραγράφου 2 (ι) του άρθρου 2 του ν. 
3919/2011. 

β. Στον καθορισµό των α̟οκλειστικών αφετηριών των λαντζών για 
την διενέργεια των λεµβουχικών εργασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 
Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 17, ̟ου κυρώθηκε µε την υ̟’ αριθµ. 
3131.1/07/97/03-12-1997 α̟όφαση του Υ̟ουργού Εµ̟ορικής Ναυτιλίας, 
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, συµ̟ληρώθηκε και ισχύει, ̟ου εµ̟ί̟τει στον 
̟εριορισµό της ̟αραγράφου 2 (γ) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011. 

γ. Στον καθορισµό υ̟οχρεωτικών δροµολογίων των λαντζών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 17, ̟ου 
κυρώθηκε µε την υ̟’ αριθµ. 3131.1/07/97/03-12-1997 α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Εµ̟ορικής Ναυτιλίας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, συµ̟ληρώθηκε και ισχύει, ̟ου 
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εµ̟ί̟τει στον ̟εριορισµό της ̟αραγράφου 2 (ι) του άρθρου 2 του ν. 
3919/2011. 

δ. Στην εκτέλεση υ̟οχρεωτικών φυλακών ασφαλείας των ρυµουλκών 
̟ου δραστηριο̟οιούνται στον λιµένα, σύµφωνα µε την ̟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 υ̟’ αριθµ. 3131.1/01/93/21-4-1993 α̟όφαση του 
Υ̟ουργού Εµ̟ορικής Ναυτιλίας  (Β΄ 336), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, συµ̟ληρώθηκε 
και ισχύει, ̟ου εµ̟ί̟τει στον ̟εριορισµό της ̟αραγράφου 2 (ι) του άρθρου 2 
του ν. 3919/2011. 

ε. Στην άδεια εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυχής µόνο στην 
̟εριοχή της Λιµενικής Αρχής ̟ου την εξέδωσε, σύµφωνα µε το δεύτερο 
εδάφιοτης  ̟αρ. 1 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 
20, ̟ου κυρώθηκε µε την υ̟’ αριθµ. 3131.1/03/99/06-4-1999 α̟όφαση του 
Υ̟ουργού Εµ̟ορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, 
συµ̟ληρώθηκε και ισχύει, ̟ου εµ̟ί̟τει στον ̟εριορισµό της ̟αραγράφου 2 
(γ) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32). 

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 σύµφωνα µε το τέταρτο εδάφιο της ̟αρ. 1 του 
άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20, ̟ου κυρώθηκε µε 
την  υ̟’ αριθµ. 3131.1/03/99/06-4-1999 α̟όφαση του Υ̟ουργού Εµ̟ορικής 
Ναυτιλίας (Β΄ 444), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, συµ̟ληρώθηκε και ισχύει, ̟ου 
εµ̟ί̟τει στον ̟εριορισµό της ̟αραγράφου 2 (στ) του άρθρου 2 του ν. 
3919/2011. 

ζ. Στον καθορισµό ελάχιστης α̟όστασης µεταξύ των θέσεων (̟όστων) 
ε̟ί του αιγιαλού των εκµισθωτών θαλασσίων µέσων αναψυχής, ίσης µε 
τριακόσια (300) µέτρα σύµφωνα µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 22 του Γενικού 
Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20, ̟ου κυρώθηκε µε την υ̟’ αριθµ. 
3131.1/03/99/06-4-1999 α̟όφαση του Υ̟ουργού Εµ̟ορικής Ναυτιλίας (Β΄ 
444), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, συµ̟ληρώθηκε και ισχύει, ̟ου εµ̟ί̟τει στον 
̟εριορισµό της ̟αραγράφου 2 (δ) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011. 

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 
σύµφωνα µε το εδάφιο (γγ), της υ̟ο̟αραγράφου ε) της ̟αρ. 1 του άρθρου 4 
του ν. 3409/2005 (Α΄ 273) και το εδάφιο (εε) της υ̟ο̟αραγράφου στ) της ̟αρ. 
1 του άρθρου 1 της υ̟’ αριθ. 2123/03/28-3-2006 α̟όφασης του Υ̟ουργού 
Εµ̟ορικής Ναυτιλίας  (Β΄ 449), ̟ου εµ̟ί̟τει στον ̟εριορισµό της 
̟αραγράφου 2 (η) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011. 

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 σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση δ) του 
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άρθρου 1 της υ̟’ αριθ. 2123/03/28-3-2006 α̟όφασης του Υ̟ουργού 
Εµ̟ορικής Ναυτιλίας (Β΄ 449), ̟ου εµ̟ί̟τει στον ̟εριορισµό της 
̟αραγράφου 2 (η) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011. 

 
2. Ε̟αναφέρεται η υ̟οχρέωση ̟ροηγούµενης έκδοσης διοικητικής άδειας για 

την άσκηση των ακόλουθων ε̟αγγελµάτων αρµοδιότητας του Αρχηγείου 
Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής : 
 

α. Ναυαγοσώστη [̟αρ. 1 του άρθρου 5 του ̟.δ. 23/2000  (Α΄ 18)].   
β. Εκµισθωτή Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής [εδάφιο ̟ρώτο και 

δεύτερο της ̟αρ. 1 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 
20, ̟ου κυρώθηκε µε την υ̟’ αριθµ. 3131.1/03/99/06-4-1999 α̟όφαση του 
Υ̟ουργού Εµ̟ορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, 
συµ̟ληρώθηκε και ισχύει]. 
 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.14.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
 
Ε̟αναφέρεται η υ̟οχρέωση ̟ροηγούµενης έκδοσης διοικητικής άδειας για 
την άσκηση των ακόλουθων ε̟αγγελµάτων αρµοδιότητας της Ελληνικής 
Αστυνοµίας-του Υ̟ουργείου Προστασίας του Πολίτη: 

α. Εµ̟ορία ̟εριστρόφων, ̟ιστολιών, ό̟λων σκο̟οβολής και των 
λοι̟ών ειδών του άρθρου 6 του ν.2168/1993 (Α΄ 147). 

β. Εµ̟ορία ειδών ̟υροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων 
των άρθρων 4 ̟αρ. 1 και 5Α ̟αρ. 2 του ν.456/1976 (Α΄ 277). 

γ. Παρασκευή εκρηκτικών υλών, κατασκευή, µετασκευή, 
συναρµολόγηση, ε̟εξεργασία ή ε̟ισκευή ̟υροβόλων ό̟λων και λοι̟ών 
ειδών του άρθρου 5 ̟αρ. 1 ν.2168/1993 καθώς και η γόµωση ή αναγόµωση 
φυσιγγίων ̟υροβόλων ό̟λων, ̟λην κυνηγετικών.  

δ.  Γόµωση φυσιγγίων κυνηγετικών ό̟λων για εµ̟ορία, σύµφωνα µε 
το άρθρο 5 ̟αρ. 3 ν.2168/1993. 

ε.  Κατασκευή ειδών ̟υροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης 
φωτοβολίδων των άρθρων 3 και  5Α ̟αρ. 2 του ν.456/1976. 

στ. Λειτουργία ιδιωτικών ε̟ιχειρήσεων ̟αροχής υ̟ηρεσιών ασφαλείας 
(άρθρο 2 του ν.2518/1997 (Α΄ 164)). 

ζ. Εργασία ̟ροσω̟ικού ασφαλείας ιδιωτικών ε̟ιχειρήσεων ̟αροχής 
υ̟ηρεσιών ασφαλείας (άρθρο 3 του ν.2518/1997). 

η. Λειτουργία γραφείων ιδιωτικών ερευνών (άρθρο 11 του 
ν.2518/1997). 

θ. Εργασία ̟ροσω̟ικού σε  γραφεία ιδιωτικών ερευνών (άρθρο 11 του 
ν.2518/1997). 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.15.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
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1. Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 14 του ν. 710/1977  (Α΄283) ό̟ως 
̟ροστέθηκε µε την ̟αρ.2 του άρθρου 42 του ν. 4111/2013 (Α΄18), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
 «6. Η υλο̟οίηση των ταχύρρυθµων ̟ρογραµµάτων του ̟αρόντος άρθρου 
µ̟ορεί να ανατίθεται α̟ευθείας σε ανώτατα εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα (ΑΕΙ) της 
ηµεδα̟ής µε τη σύναψη σχετικής σύµβασης µε το Υ̟ουργείο Τουρισµού, στην 
ο̟οία θα ̟εριγράφεται το ανατιθέµενο έργο, το ύψος της αµοιβής του 
εκ̟αιδευτικού ιδρύµατος, ο τό̟ος, ο χρόνος υλο̟οίησης, ο αριθµός των 
καταρτιζοµένων και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια. Το ύψος της αµοιβής 
του εκ̟αιδευτικού ιδρύµατος ε̟ιµερίζεται στους συµµετέχοντες και τα 
δίδακτρα κατατίθενται σε τρα̟εζικό λογαριασµό του εκ̟αιδευτικού 
ιδρύµατος. Οι λε̟τοµέρειες της καταβολής των διδάκτρων α̟ό τους 
συµµετέχοντες ορίζονται στην υ̟ουργική α̟όφαση της ̟αραγράφου 3 του 
̟αρόντος άρθρου». 
 

2. Στο άρθρο 14 του ν. 710/1977, ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 7 ως 
ακολούθως: 
 
«7. Τα ταχύρρυθµα ̟ρογράµµατα της ̟αραγράφου 2 του ̟αρόντος άρθρου 
δύνανται να υλο̟οιούνται και α̟ό Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο 
της υ̟ο̟αραγράφου Θ.3. του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4093/2012, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄18).». 

 
 

 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ’: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1. 

Στην ̟ερί̟τωση α) της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων 
Ν.Π.∆.∆. (Υ̟αλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), ό̟ως ̟ροστέθηκε µε το 
άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ̟ροστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:  

«Ως ανα̟ληρωτής του ̟ροέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου µ̟ορεί να 
ορίζεται µε την α̟όφαση της ̟αρ. 1 του ̟αρόντος άρθρου και συνταξιούχος 
δικαστικός λειτουργός.» 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.2. 

1. Η ̟ερί̟τ. β), της ̟αρ. 3, του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων 
Πολωτικών ∆ιοικητικών Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Ν.Π.∆.∆. (Υ̟αλληλικός 
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Κώδικας, ν. 3528/2007), ό̟ως το άρθρο αυτό, τρο̟ο̟οιήθηκε µε την ̟αρ. 2 
του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α' 263) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α' 54), τρο̟ο̟οιείται ως εξής: 

 
"β) υ̟έρ της διοίκησης ή υ̟έρ του υ̟αλλήλου, κάθε ̟ειθαρχικώς 
̟ροϊστάµενος, οι ̟ρόεδροι των συλλογικών οργάνων του άρθρου 119 του 
̟αρόντος, ο Υ̟ουργός, καθώς και ο Γενικός Ε̟ιθεωρητής ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης." 

2. Στο άρθρο 141 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Ν.Π.∆.∆. (Υ̟αλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007),  
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε  µε τη ̟αρ.2 του άρθρου 30, του  ν.3731/2008 και  
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ̟ροστίθεται ̟αρ.8 ως 
εξής: 

«Οι α̟οφάσεις των ̟ειθαρχικών συµβουλίων ̟ου εκδίδονται µετά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ̟αρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και ε̟ιβάλλουν τις ̟ειθαρχικές ̟οινές του υ̟οβιβασµού και 
της οριστικής ̟αύσης δεν υ̟όκεινται σε ένσταση ενώ̟ιον του 
∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου αλλά σε ̟ροσφυγή ενώ̟ιον του 
Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας.» 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3. 

Στο άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υ̟αλλήλων (ν. 3584/2007), ̟ροστίθεται ̟αρ. 8 ως εξής: 

«Οι α̟οφάσεις των ̟ειθαρχικών συµβουλίων ̟ου εκδίδονται µετά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ̟αρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και ε̟ιβάλλουν τις ̟ειθαρχικές ̟οινές του υ̟οβιβασµού και 
της οριστικής ̟αύσης δεν υ̟όκεινται σε ένσταση ενώ̟ιον του 
∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου αλλά σε ̟ροσφυγή ενώ̟ιον του 
Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας.» 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.4. 

H ̟αρ. 5 του άρθρου 140 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Ν.Π.∆.∆. (Υ̟αλληλικός Κώδικας, ν. 
3528/2007), ό̟ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η ̟ειθαρχική α̟όφαση δεν ανακαλείται.» 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.5. 



71 

 

Η ̟αρ.5 του άρθρου 144 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υ̟αλλήλων (ν.3584/2007) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η ̟ειθαρχική α̟όφαση δεν ανακαλείται.» 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.6. 

Η ̟αρ. 1 του άρθρου 122 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Ν.Π.∆.∆. (Υ̟αλληλικός Κώδικας, ν. 
3528/2007), ό̟ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, 
αντικαθίσταται ως εξής :  

«1. Η ̟ειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε µε την κλήση του υ̟αλλήλου σε α̟ολογία 
α̟ό το µονοµελές ̟ειθαρχικό όργανο είτε µε την ̟αρα̟οµ̟ή του στο 
̟ειθαρχικό συµβούλιο. Η ̟ειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο 
εντός δύο µηνών α̟ό την κλήση σε α̟ολογία είτε µε την έκδοση ̟ειθαρχικής 
α̟όφασης µονοµελούς οργάνου είτε µε ̟αρα̟οµ̟ή ενώ̟ιον ̟ειθαρχικού 
συµβουλίου. Σε ̟ερί̟τωση ̟αρα̟οµ̟ής ενώ̟ιον του ̟ειθαρχικού 
συµβουλίου, η ̟ειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο µηνών α̟ό 
την ̟αρα̟οµ̟ή εκτός αν α̟αιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης ο̟ότε 
ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων µηνών.» 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.7. 

Το άρθρο 126 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υ̟αλλήλων (ν.3584/2007) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 126 

1. Η ̟ειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε µε την κλήση του υ̟αλλήλου σε Α̟ολογία 
α̟ό το µονοµελές ̟ειθαρχικό όργανο είτε µε την ̟αρα̟οµ̟ή του στα 
συλλογικά Πειθαρχικά όργανα των άρθρων 123 και 124 του ̟αρόντος. Η 
̟ειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός διµήνου α̟ό την Κλήση σε 
Α̟ολογία είτε µε την έκδοση ̟ειθαρχικής α̟όφασης µονοµελούς οργάνου 
είτε µε ̟αρα̟οµ̟ή στα συλλογικά όργανα του άρθρου 123 του ̟αρόντος. 

 

2. Τα Συλλογικά Πειθαρχικά όργανα του άρθρου 123 του ̟αρόντος 
ολοκληρώνουν την ̟ειθαρχική διαδικασία εντός δύο µηνών α̟ό την 
̟αρα̟οµ̟ή είτε µε την έκδοση ̟ειθαρχικής α̟όφασης είτε µε ̟αρα̟οµ̟ή 
ενώ̟ιον του ̟ειθαρχικού συµβουλίου. Σε ̟ερί̟τωση ̟αρα̟οµ̟ής ενώ̟ιον 
του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ολοκληρώνεται η ̟ειθαρχική διαδικασία εντός 
διµήνου α̟ό την ̟αρα̟οµ̟ή, εκτός εάν α̟αιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης 
ο̟ότε ολοκληρώνεται εντός τετραµήνου α̟ό την ̟αρα̟οµ̟ή. 

3. Η υ̟αίτια ̟αράβαση της διάταξης του ̟ροηγουµένου εδαφίου α̟οτελεί 
̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα. Το ̟αρά̟τωµα αυτό, για τα µέλη του Πειθαρχικού 
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Συµβουλίου, εκδικάζεται µετά α̟ό ̟αρα̟οµ̟ή α̟ό τον αρµόδιο Γενικό 
Γραµµατέα ενώ̟ιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.» 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8. 

Τα δύο ̟ρώτα εδάφια της ̟αρ.4 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης 
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Ν.Π.∆.∆. 
(Υ̟αλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν  µε τη ̟αρ.2 του 
άρθρου 30 του ν.3731/2008 και  ό̟ως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο δεύτερο 
του ν.4057/2012, αντικαθίστανται ως εξής: 

«4. Η ένσταση ασκείται µέσα σε ̟ροθεσµία είκοσι (20) ηµερών α̟ό την 
κοινο̟οίηση της α̟όφασης ή την ̟λήρη γνώση αυτής α̟ό τον υ̟άλληλο ή 
α̟ό την ̟εριέλευσή της στα όργανα ̟ου δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. 
Η ̟ροθεσµία αυτή ̟αρατείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες για εκείνους ̟ου 
διαµένουν στο εξωτερικό.» 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.9. 

Η ̟αρ.4 του άρθρου 145 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υ̟αλλήλων (ν.3584/2007) αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Η ένσταση ασκείται µέσα σε ̟ροθεσµία είκοσι (20) ηµερών α̟ό την 
κοινο̟οίηση της α̟όφασης στον υ̟άλληλο ή α̟ό την ̟εριέλευσή της στα 
όργανα ̟ου δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η ̟ροθεσµία αυτή 
̟αρατείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες για εκείνους ̟ου διαµένουν στο 
εξωτερικό” 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.10. 

Στην ̟αρ.7 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολωτικών 
∆ιοικητικών Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Ν.Π.∆.∆. (Υ̟αλληλικός Κώδικας, ν. 
3528/2007), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε  µε την ̟αρ.2 του άρθρου 30  του 
ν.3731/2008 και  αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012, 
̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο α̟οφασίζει για την ένσταση εντός 
τεσσάρων µηνών α̟ό την ηµέρα ̟εριέλευσης σε αυτό του ̟λήρους φακέλου 
της ̟ειθαρχικής διαδικασίας.» 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.11. 

1. Μετά την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 3074/2002 (Α’296)  ̟ροστίθεται 
̟αράγραφος 3Α, ως εξής: 

«3Α..Το Σ.Ε.Ε.∆.∆. ̟αρακολουθεί τις ̟ειθαρχικές διαδικασίες στους φορείς της 
̟ερί̟τωσης α της ̟αραγράφου 2 του ̟αρόντος άρθρου. Για το σκο̟ό αυτό 
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κάθε ̟ράξη µε την ο̟οία ασκείται ̟ειθαρχική  δίωξη και κάθε ̟ειθαρχική 
α̟όφαση κοινο̟οιούνται υ̟οχρεωτικά στο Σ.Ε.Ε.∆.∆.»  

2. Στην ̟ερί̟τωση στ’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 7Α του ν.2472/1997 (Α’ 
50) ̟ου ̟ροστέθηκε µε το άρθρο 10 ν. 3090/2002 (Α’ 329), ̟ροστίθεται εδάφιο  
µε το ακόλουθο ̟εριεχόµενο: 

«Το αυτό ισχύει και για το Σ.Ε.Ε.∆.∆. για την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεών 
του ̟ου ε̟ιβάλλει ο νόµος». 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.12. 

Η ̟ερί̟τωση 3 της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.2 της ̟αραγράφου Ζ του άρθρου 
̟ρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Οι ρυθµίσεις των ̟ερι̟τώσεων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως στους 
υ̟αλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του 
∆ηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. ̟ρώτου και δεύτερου 
βαθµού, οι θέσεις των ο̟οίων καταργούνται. Σε ̟ερί̟τωση κατάργησης 
θέσεων σε ΝΠΙ∆, ̟ροβλέ̟εται καταγγελία της σύµβασης εργασίας των 
υ̟αλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.» 

 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.1.: ΣΚΟΠΟΣ 
(Άρθρο 1 ̟αρ. 1 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

 

Σκο̟ός των διατάξεων της ̟αρούσας ̟αραγράφου 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», 
̟ροκειµένου να διασφαλιστεί η α̟ρόσκο̟τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και να ενισχυθεί µε τον τρό̟ο αυτόν η ανταγωνιστικότητα των 
ε̟ιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικρών και µεσαίων (ΜΜΕ). 

 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.2.: ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(Άρθρο 1 ̟αρ. 2 & 3 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 
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Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται στις ̟ληρωµές ̟ου έχουν 
χαρακτήρα αµοιβής στο ̟λαίσιο εµ̟ορικών συναλλαγών. 

Εξαιρούνται οφειλές ̟ου α̟οτελούν αντικείµενο διαδικασίας 
αφερεγγυότητας κατά του οφειλέτη, συµ̟εριλαµβανοµένων διαδικασιών 
αναδιάρθρωσης χρέους (άρθρο 99 ε̟. του Πτωχευτικού Κώδικα) 

 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.3.: ΟΡΙΣΜΟΙ  
(Άρθρο 2 Οδηγίας 2011/7) 

 

Κατά την έννοια του νόµου αυτού: 

1) «Εµ̟ορική συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή µεταξύ ε̟ιχειρήσεων ή µεταξύ 
ε̟ιχειρήσεων και δηµόσιων αρχών, η ο̟οία συνε̟άγεται την ̟αράδοση 
αγαθών ή την ̟αροχή υ̟ηρεσιών έναντι αµοιβής. 

2) «∆ηµόσια αρχή»: κάθε αναθέτουσα αρχή, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3, 
̟αράγραφος 1, στοιχείο α) του ̟.δ.59/2007 (Α’ 63/ άρθρο 2 ̟αράγραφος 1 
στοιχείο α) της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και του άρθρου 2 ̟αράγραφος 9 του 
̟.δ. 60/2007 (Α’ 64/ άρθρο 1 ̟αράγραφος 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), 
ανεξαρτήτως του αντικειµένου ή της αξίας της σύµβασης. 

3) «Ε̟ιχείρηση»: κάθε  οργάνωση εκτός των δηµόσιων αρχών, η ο̟οία ενεργεί 
στα ̟λαίσια ανεξάρτητης οικονοµικής ή ε̟αγγελµατικής της δραστηριότητας, 
ακόµη και αν η δραστηριότητα αυτή ασκείται α̟ό ένα και µόνο ̟ρόσω̟ο. 

4) «Καθυστέρηση ̟ληρωµής»: η µη ̟ραγµατο̟οίηση ̟ληρωµής εντός της 
συµβατικής ή της νόµιµης ̟ροθεσµίας, εφόσον ̟ληρούνται οι όροι της 
̟ερί̟τωσης 1 της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.4. ή της ̟ερί̟τωσης 1 της 
υ̟ο̟αραγράφου Ζ.5..  

5) «Τόκος υ̟ερηµερίας»:  ο νόµιµος τόκος υ̟ερηµερίας ή ο τόκος µε ε̟ιτόκιο 
̟ου έχει συµφωνηθεί µεταξύ ε̟ιχειρήσεων, υ̟ό τους όρους ̟ου καθορίζονται 
στην υ̟ο̟αράγραφο Ζ.8.. 

6) «Νόµιµος τόκος υ̟ερηµερίας»: ο α̟λός τόκος για την καθυστερηµένη 
̟ληρωµή σε ε̟ιτόκιο το ο̟οίο είναι ίσο ̟ρος το σύνολο του ε̟ιτοκίου 
αναφοράς συν οκτώ ε̟ι̟λέον ̟οσοστιαίες µονάδες· 

7) «Ε̟ιτόκιο αναφοράς»: το ε̟ιτόκιο ̟ου ορίζει η Ευρω̟αϊκή Κεντρική 
Τρά̟εζα για τις ̟λέον ̟ρόσφατες βασικές της ̟ράξεις αναχρηµατοδότησης.  

8) «Οφειλόµενο ̟οσό»: το κυρίως ̟οσό ̟ου θα έ̟ρε̟ε να έχει καταβληθεί 
µέσα στη συµβατική ή τη νόµιµη ̟ροθεσµία ̟ληρωµής, 
συµ̟εριλαµβανοµένων των ε̟ιβαλλόµενων φόρων, δασµών, τελών ή 
ε̟ιβαρύνσεων ̟ου καθορίζονται στο τιµολόγιο ή σε άλλο ισοδύναµο για την 
̟ληρωµή έγγραφο. 

9) «Παρακράτηση της κυριότητας»: κάθε συµβατική συµφωνία, µε βάση την 
ο̟οία ο ̟ωλητής διατηρεί την κυριότητα των ̟ωλουµένων αγαθών µέχρις 
ότου εξοφληθεί ̟λήρως το τίµηµα. 
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10) «Εκτελεστός τίτλος»: κάθε α̟όφαση, διάταξη ή διαταγή ̟ληρωµής 
εκδιδόµενη α̟ό δικαστήριο ή άλλη αρµόδια αρχή, συµ̟εριλαµβανοµένων 
εκείνων ̟ου είναι ̟ροσωρινά εκτελεστές, είτε ̟ρος άµεση καταβολή είτε κατά 
δόσεις, η ο̟οία ̟αρέχει την δυνατότητα στον δανειστή να α̟αιτήσει την 
είσ̟ραξη του χρέους µε αναγκαστική εκτέλεση έναντι του οφειλέτη. 

 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. 4.:ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(Άρθρο 3 Οδηγίας 2011/7) 

 

1. Στις εµ̟ορικές συναλλαγές µεταξύ ε̟ιχειρήσεων, ο δανειστής δικαιούται τόκο 
υ̟ερηµερίας χωρίς να α̟αιτείται όχληση, εφόσον έχει εκ̟ληρώσει τις 
συµβατικές και νοµικές του υ̟οχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόµενο 
̟οσό εµ̟ρόθεσµα, εκτός και εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση. 

2. Ε̟ιτόκιο αναφοράς για το ̟ρώτο εξάµηνο του σχετικού έτους είναι το 
ε̟ιτόκιο ̟ου ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο 
εξάµηνο του σχετικού έτους, το ε̟ιτόκιο ̟ου ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω 
έτους. 

3. Στην ̟ερί̟τωση συνδροµής των όρων της ̟ερί̟τωσης 1, ο δανειστής έχει 
δικαίωµα τόκου υ̟ερηµερίας α̟ό την ηµέρα ̟ου ακολουθεί την ηµεροµηνία 
̟ληρωµής ή το τέλος της ̟ροθεσµίας ̟ληρωµής ̟ου ορίζει η σύµβαση. Εάν η 
ηµεροµηνία ή η ̟ροθεσµία ̟ληρωµής δεν ορίζεται στη σύµβαση, ο δανειστής 
έχει δικαίωµα τόκου υ̟ερηµερίας κατά την εκ̟νοή οιουδή̟οτε α̟ό τα εξής 
χρονικά όρια: 

α) 30 ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής α̟ό τον 
οφειλέτη του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για την ̟ληρωµή εγγράφου· 

β) εφόσον η ηµεροµηνία ̟αραλαβής του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για 
̟ληρωµή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό 
την ηµεροµηνία ̟αραλαβής των αγαθών ή ̟αροχής των υ̟ηρεσιών. 

γ) εφόσον ο οφειλέτης ̟αραλάβει το τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο για 
̟ληρωµή έγγραφο ̟ριν α̟ό τα αγαθά ή τις υ̟ηρεσίες, τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής των αγαθών ή την 
̟αροχή των υ̟ηρεσιών. 

δ) εφόσον ̟ροβλέ̟εται α̟ό τον νόµο ή τη σύµβαση διαδικασία α̟οδοχής ή 
ε̟αλήθευσης, µε την ο̟οία δια̟ιστώνεται η αντιστοιχία των αγαθών ή 
υ̟ηρεσιών µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, και εάν ο οφειλέτης ̟αραλάβει το 
τιµολόγιο ή το ισοδύναµο για ̟ληρωµή έγγραφο νωρίτερα α̟ό την 
ηµεροµηνία ή την ίδια ηµεροµηνία  κατά την ο̟οία συντελείται η  α̟οδοχή ή 
η ε̟αλήθευση, τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία αυτή. 

4. Όταν ̟ροβλέ̟εται διαδικασία α̟οδοχής ή ε̟αλήθευσης, µε την ο̟οία 
δια̟ιστώνεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υ̟ηρεσιών µε τα οριζόµενα στη 
σύµβαση, η µέγιστη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας δεν υ̟ερβαίνει τις 
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τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής των 
αγαθών ή των υ̟ηρεσιών, εκτός εάν ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά στο 
κείµενο της σύµβασης και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν είναι κατάφωρα 
καταχρηστική για τον δανειστή υ̟ό την έννοια της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.8.. 

5. Η ̟ροθεσµία ̟ληρωµής ̟ου καθορίζεται στη σύµβαση δεν υ̟ερβαίνει τις 60 
ηµερολογιακές ηµέρες, εκτός εάν ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά στο κείµενο 
της σύµβασης και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική 
για τον δανειστή υ̟ό την έννοια της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.8.. 

6. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου στη σύµβαση δεν ορίστηκε ε̟ιτόκιο υ̟ερηµερίας, ή αυτό 
̟ου συµφωνήθηκε είναι καταχρηστικό για τον δανειστή υ̟ό την έννοια της 
υ̟ο̟αραγράφου Ζ.8., ισχύει το νόµιµο.  

 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5.: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ  
(Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7)  

 

1. Κατά τις εµ̟ορικές συναλλαγές στις ο̟οίες ο οφειλέτης είναι δηµόσια αρχή, ο 
δανειστής δικαιούται, κατά την εκ̟νοή της ̟ροθεσµίας ̟ου ορίζουν οι 
̟ερι̟τώσεις 3, 4 ή 6, νόµιµο τόκο υ̟ερηµερίας, χωρίς να α̟αιτείται όχληση, 
εφόσον έχει εκ̟ληρώσει τις συµβατικές και νοµικές του υ̟οχρεώσεις και δεν 
έχει λάβει το οφειλόµενο ̟οσό εµ̟ρόθεσµα, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν 
ευθύνεται για την καθυστέρηση. 

 

2. Ε̟ιτόκιο αναφοράς για το ̟ρώτο εξάµηνο του σχετικού έτους είναι το 
ε̟ιτόκιο ̟ου ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο 
εξάµηνο του σχετικού έτους, το ε̟ιτόκιο ̟ου ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω 
έτους. 

 

3. Στις εµ̟ορικές συναλλαγές στις ο̟οίες ο οφειλέτης είναι δηµόσια αρχή η 
̟ροθεσµία ̟ληρωµής δεν υ̟ερβαίνει κανένα α̟ό τα ακόλουθα όρια:  

α) τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής α̟ό 
τον οφειλέτη του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για ̟ληρωµή εγγράφου· 

β) εφόσον η ηµεροµηνία ̟αραλαβής του τιµολογίου ή ισοδύναµου για 
̟ληρωµή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό 
την ηµεροµηνία ̟αραλαβής των αγαθών ή ̟αροχής των υ̟ηρεσιών. 

γ) εφόσον ο οφειλέτης ̟αραλάβει το τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο για 
̟ληρωµή έγγραφο ̟ριν α̟ό τα αγαθά ή τις υ̟ηρεσίες, τριάντα (30)  
ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής των αγαθών ή την 
̟αροχή των υ̟ηρεσιών. 

δ) εφόσον ̟ροβλέ̟εται α̟ό τον νόµο ή τη σύµβαση διαδικασία α̟οδοχής ή 
ε̟αλήθευσης, µε την ο̟οία δια̟ιστώνεται η αντιστοιχία των 
̟αραλαµβανοµένων αγαθών ή υ̟ηρεσιών µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, και 
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εάν ο οφειλέτης ̟αραλάβει το τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο για ̟ληρωµή 
έγγραφο νωρίτερα α̟ό την ηµεροµηνία ή την ίδια ηµεροµηνία  κατά την 
ο̟οία συντελείται η  α̟οδοχή ή η ε̟αλήθευση, τριάντα (30) ηµερολογιακές 
ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία αυτή. 

 

4. Οι ̟ροθεσµίες της ̟ερί̟τωσης 3, υ̟ο̟ερί̟τωση α της ̟αρούσας 
υ̟ο̟αραγράφου, ορίζονται σε εξήντα (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 η 
ο̟οία υ̟όκειται, ως δηµόσια ε̟ιχείρηση, στις α̟αιτήσεις διαφάνειας της 
οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής, της 16ης Νοεµβρίου 2006 για τη 
διαφάνεια των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών και των 
δηµοσίων ε̟ιχειρήσεων καθώς και για τη χρηµατοοικονοµική διαφάνεια 
εντός ορισµένων ε̟ιχειρήσεων. 

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 (άρθρο 18 του ν. 3918/2011). 

 

5. Η µέγιστη διάρκεια της διαδικασίας α̟οδοχής ή ε̟αλήθευσης κατά την 
̟αράγραφο 3 στοιχείο (α) σηµείο (δ) δεν υ̟ερβαίνει τις 30 ηµερολογιακές 
ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής των αγαθών ή των υ̟ηρεσιών, εκτός 
εάν ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά στο κείµενο της σύµβασης και σε 
ο̟οιαδή̟οτε έγγραφα υ̟οβολής ̟ροσφοράς και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν 
είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον δανειστή υ̟ό την έννοια της 
υ̟ο̟αραγράφου Ζ.8. . 

 

6. Η ̟ροθεσµία ̟ληρωµής ̟ου ορίζεται στη σύµβαση δεν µ̟ορεί να είναι 
µεγαλύτερη α̟ό τα χρονικά όρια ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟ερί̟τωση 3, εκτός 
εάν ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά στο κείµενο της σύµβασης και µε την 
̟ροϋ̟όθεση ότι τούτο δικαιολογείται αντικειµενικά α̟ό την ιδιαίτερη φύση ή 
τα χαρακτηριστικά της σύµβασης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η ̟ροθεσµία δεν 
υ̟ερβαίνει τις 60 ηµερολογιακές ηµέρες. 

 

7. Η ηµεροµηνία ̟αραλαβής του τιµολογίου δεν α̟οτελεί αντικείµενο 
συµβατικής συµφωνίας µεταξύ του οφειλέτη και του δανειστή. 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.6.: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

 

Οι συµβαλλόµενοι µ̟ορούν να συµφωνούν, τηρουµένων των σχετικών 
διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, χρονοδιάγραµµα ̟ληρωµής µε το 
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ο̟οίο θα ̟ροβλέ̟εται η καταβολή του οφειλόµενου ̟οσού σε δόσεις. Στις 
̟ερι̟τώσεις αυτές, εάν ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις δόσεις δεν καταβληθεί έως τη 
συµφωνηµένη ηµεροµηνία, ο τόκος και η α̟οζηµίωση ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό 
την ̟αρούσα ̟αράγραφο Ζ. υ̟ολογίζονται µε α̟οκλειστική βάση τα 
ληξι̟ρόθεσµα ̟οσά. 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.7.: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
(Άρθρο 6 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

 

1. Ο δανειστής δικαιούται να λάβει ως α̟οζηµίωση α̟ό τον οφειλέτη το κατ’ 
α̟οκο̟ήν ̟οσό των σαράντα (40) ευρώ εφόσον καθίσταται α̟αιτητός τόκος 
υ̟ερηµερίας σε εµ̟ορικές συναλλαγές σύµφωνα µε την υ̟ο̟αράγραφο Ζ.4 ή 
την υ̟ο̟αράγραφο Ζ.5. 

 

2. Το κατά την ̟ερί̟τωση 1 κατ’ α̟οκο̟ήν ̟οσό είναι α̟αιτητό χωρίς να 
α̟αιτείται όχληση και καταβάλλεται ως α̟οζηµίωση για τα έξοδα είσ̟ραξης 
του δανειστή. 

 

 

3. Ο δανειστής δικαιούται, ε̟ι̟λέον του κατά την ̟ερί̟τωση 1 κατ’ α̟οκο̟ήν 
̟οσού, να ζητήσει α̟ό τον οφειλέτη εύλογη α̟οζηµίωση για ο̟οιαδή̟οτε 
σχετικά υ̟ολει̟όµενα έξοδα είσ̟ραξης, ̟ου οφείλονται στην καθυστερηµένη 
̟ληρωµή του οφειλέτη. Ως έξοδα είσ̟ραξης λογίζονται µεταξύ άλλων και η 
δα̟άνη για την αµοιβή ̟ληρεξουσίου δικηγόρου ή οργανισµού είσ̟ραξης 
οφειλών. 

 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.8.: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
(Άρθρο 7 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

 

1. Συµβατικός όρος ή ̟ρακτική ̟ου αφορά την ηµεροµηνία ή την ̟ροθεσµία 
̟ληρωµής,  το ε̟ιτόκιο για την καθυστέρηση της ̟ληρωµής ή την 
α̟οζηµίωση για τα έξοδα είσ̟ραξης, δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα στην 
̟ερί̟τωση ̟ου έχει κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα για τον ̟ιστωτή. 

Για την εκτίµηση του τυχόν καταχρηστικού χαρακτήρα συµβατικού όρου ή 
̟ρακτικής για τον δανειστή, υ̟ό την έννοια του ̟ρώτου εδαφίου, 
συνεκτιµώνται όλες οι ̟εριστάσεις της υ̟όθεσης, συµ̟εριλαµβανοµένων: 

α) τυχόν κατάφωρης ̟αρέκκλισης α̟ό τα συναλλακτικά ήθη, αντίθετης ̟ρος 
την καλή ̟ίστη και τη συναλλακτική δεοντολογία· 

β) της φύσης του ̟ροϊόντος ή της υ̟ηρεσίας· και 

γ) του εάν ο οφειλέτης διαθέτει οιονδή̟οτε αντικειµενικό λόγο α̟όκλισης 
α̟ό τον νόµιµο τόκο υ̟ερηµερίας, α̟ό την ̟ροθεσµία ̟ληρωµής κατά την 
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̟ερί̟τωση 5 της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.4., την υ̟ο̟ερί̟τωση (α) της ̟ερί̟τωσης 
3 της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.5., την ̟ερί̟τωση 4 της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.5. και 
την ̟ερί̟τωση 6 της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.5. ή  α̟ό το κατ’ α̟οκο̟ήν ̟οσό 
κατά την ̟ερί̟τωση 1 της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.7.  

 

2. Για τους σκο̟ούς της ̟ερί̟τωσης 1, συµβατικός όρος ή ̟ρακτική ̟ου 
α̟οκλείει τη χρέωση τόκου για την καθυστέρηση της ̟ληρωµής  έχει 
κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα.  

 

3. Για τους σκο̟ούς της ̟ερί̟τωσης 1, συµβατικός όρος ή ̟ρακτική ̟ου 
α̟οκλείει την α̟οζηµίωση για τα έξοδα είσ̟ραξης σύµφωνα µε την 
υ̟ο̟αράγραφο Ζ.8. θεωρείται ότι έχει κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα. 

 

4. Κατά την έννοια της ̟ερί̟τωσης 1, οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν τα 
κατάλληλα µέτρα ̟ρος όφελος των δανειστών και των ανταγωνιστών ώστε να 
α̟οτρέ̟εται η συνέχιση της χρησιµο̟οίησης συµβατικών όρων και 
̟ρακτικών κατάφωρα καταχρηστικών κατά την έννοια της ̟ερί̟τωσης 1. 

 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.9.: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
(Παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 7 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)  

 

Οργανώσεις ̟αραγωγών, εµ̟όρων και ε̟ιχειρήσεων µ̟ορούν, για το 
συµφέρον των δανειστών του νόµου αυτού και την ̟ροστασία του 
ανταγωνισµού, να ζητήσουν α̟ό το δικαστήριο την ̟αράλειψη της 
διατύ̟ωσης και της χρήσης στις συναλλαγές ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο 
εφαρµογής του ̟αρόντος νόµου, γενικών όρων ̟ροφανώς καταχρηστικών 
κατά την έννοια της ̟ερί̟τωσης 1 της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.8. , οι ο̟οίοι 
αφορούν τον χρόνο ̟ληρωµής ή τις συνέ̟ειες της καθυστέρησης της 
̟ληρωµής της αµοιβής. 

Στην συλλογική αγωγή του ̟ροηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις των ̟αραγράφων 17 έως 19 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 (Α’ 
191). 

 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.10.: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΜΗ 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
(Άρθρο 10 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

 

1. Οι αγωγές ή αιτήσεις ενώ̟ιον δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής ̟ου 
αφορούν µη αµφισβητούµενες α̟αιτήσεις, οι ο̟οίες εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο 
εφαρµογής της ̟αρούσας ̟αραγράφου, δικάζονται κατ’ εξαίρεση, 
ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής, στη συντοµότερη, κατά το δυνατό, 
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δικάσιµο. Ο εκτελεστός τίτλος ε̟ί των αγωγών ή αιτήσεων αυτών εκδίδεται 
µέσα σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την κατάθεσή τους.  Στο 
ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν ̟εριλαµβάνονται οι ̟ροθεσµίες κλήτευσης 
του εναγοµένου ή του καθ’ ου η αίτηση και όλες γενικά οι δικονοµικές 
̟ροθεσµίες ̟ου µεσολαβούν έως τη συζήτηση της αγωγής ή της αίτησης, ούτε 
οι καθυστερήσεις ̟ου οφείλονται στον ενάγοντα ή αιτούντα δανειστή. 

 

2. Το ̟αρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006. 

 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.11.: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(Άρθρο 9 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

 

1. Ο ̟ωλητής διατηρεί την κυριότητα των αγαθών έως ότου εξοφληθεί ̟λήρως 
το τίµηµα, εφόσον έχει συµφωνηθεί ρητώς µεταξύ του αγοραστή και του 
̟ωλητή, ̟ριν α̟ό την ̟αράδοση των αγαθών, ρήτρα ̟αρακράτησης της 
κυριότητας. 

 

2. ∆ιατάξεις ̟ου αφορούν ̟ροκαταβολές ̟ληρωµών οι ο̟οίες έχουν ήδη 
̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό τον οφειλέτη ̟αραµένουν σε ισχύ. 

 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.12.: ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
(Άρθρο 12 ̟αρ. 3 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

 

Σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου οι κείµενες διατάξεις είναι, σε σύγκριση µε τις διατάξεις 
της ̟αρούσας ̟αραγράφου, ευνοϊκότερες για τον δανειστή, εφαρµόζονται οι 
κείµενες διατάξεις.  

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.13.: ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
(Άρθρο 8 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

 

Το Υ̟ουργείο Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων διασφαλίζει ̟λήρη διαφάνεια όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις 
υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την ̟αρούσα ̟αράγραφο, µεταξύ άλλων µε 
τη δηµοσίευση του ισχύοντος νοµίµου ε̟ιτοκίου υ̟ερηµερίας. 

Το Υ̟ουργείο µ̟ορεί για το σκο̟ό αυτό να: 

(α) χρησιµο̟οιεί, εφόσον α̟αιτείται, τον ειδικευµένο τύ̟ο, εκστρατείες 
̟ληροφόρησης ή κάθε άλλο α̟οτελεσµατικό µέσο για να α̟οκτήσουν οι 
ε̟ιχειρήσεις αυξηµένη ε̟ίγνωση των τρό̟ων ε̟ανόρθωσης για τις 
καθυστερήσεις ̟ληρωµής µεταξύ των ε̟ιχειρήσεων� 
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(β) ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδικών έγκαιρης ̟ληρωµής, µε ̟ρόβλεψη 
σαφώς καθορισµένων ̟ροθεσµιών ̟ληρωµής και κατάλληλης διαδικασίας για 
τη διευθέτηση κάθε αµφισβητούµενης ̟ληρωµής ή κάθε ̟ρωτοβουλία ̟ου 
αντιµετω̟ίζει το ζήτηµα των καθυστερήσεων ̟ληρωµής και συµβάλλει στην 
καλλιέργεια νοοτρο̟ίας έγκαιρων ̟ληρωµών. 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.14.: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
(Άρθρο 12 ̟αρ. 4 και άρθρο 13 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ) 

 

Το ̟ροεδρικό διάταγµα 166/2003 (Α’ 138) καταργείται α̟ό την έναρξη 
ισχύος του ̟αρόντος. Οι διατάξεις του όµως ̟αραµένουν ισχυρές για τις 
συµβάσεις ̟ου υ̟ογράφηκαν κατά την διάρκεια ισχύος του. 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.15.: ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
 
Η ισχύς των διατάξεων της ̟αρούσας ̟αραγράφου αρχίζει α̟ό 16 Μαρτίου 2013.  

 

      

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η: ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η.1.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3526/2007 (Α΄24) 

 

1. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Ε̟ιτρέ̟εται η ίδρυση ̟ρατηρίου άρτου σε ισόγειους ή άλλους χώρους ̟ου 
̟ληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδοµικού Κανονισµού. Αν 
το ̟ρατήριο άρτου δεν α̟οτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, 
ε̟ιτρέ̟εται η ίδρυση του σε όλα τα καταστήµατα τροφίµων και ̟οτών ̟λην 
των κρεο̟ωλείων, των ̟τηνο̟ωλείων, των ιχθυο̟ωλείων, των ̟ερι̟τέρων και 
των καταστηµάτων ψιλικών.» 
 

2. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν.3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Η εγκατάσταση ̟εράτωσης έψησης µ̟ορεί να α̟οτελεί είτε αυτοτελές και 
ανεξάρτητο κατάστηµα είτε τµήµα µικτού καταστήµατος τροφίµων ή 
υ̟εραγοράς τροφίµων, ̟ου διαχωρίζεται, στην ̟ερί̟τωση αυτή, µε κινητό ή 
σταθερό χώρισµα. Αν η εγκατάσταση αυτή α̟οτελεί τµήµα µικτού 
καταστήµατος τροφίµων ή υ̟εραγοράς τροφίµων, µ̟ορεί να βρίσκεται µέσα 
ή έξω α̟ό το κατάστηµα ή την υ̟εραγορά τροφίµων, ως αυτοτελής και 
ανεξάρτητος χώρος. Ο χώρος της εγκατάστασης ̟εράτωσης έψησης 
̟εριλαµβάνει: χώρο α̟οθήκευσης των ενδιάµεσων ̟ροϊόντων αρτο̟οιίας, 
χώρο ̟ροετοιµασίας των ̟ροϊόντων αυτών ̟ρος έψηση, χώρο εκκλιβάνισης, 
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χώρο ε̟αναφοράς των ενδιάµεσων ̟ροϊόντων αρτο̟οιίας, µετά την έψησή 
τους, στη θερµοκρασία του ̟εριβάλλοντος και χώρο συσκευασίας. Αν η 
εγκατάσταση ̟εράτωσης έψησης α̟οτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο 
κατάστηµα, α̟αιτείται να διαθέτει α̟οδυτήριο και α̟οχωρητήριο µε τις 
̟ροδιαγραφές ̟ου ορίζονται, κατά ̟ερί̟τωση, α̟ό τις κείµενες υγειονοµικές 
διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Κτιριοδοµικού Κανονισµού.» 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2515/1997 ΚΑΙ ΤΟΥ 
Π.∆. 340/1998 

 

1. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η ε̟αγγελµατική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε 
ε̟αγγελµατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ και Β΄ τάξης:» 

 

2. Η ̟ερ. α. της ̟αρ. 2  του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 
«α. Ε̟αγγελµατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται 
α̟ό το Οικονοµικό Ε̟ιµελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους α̟ολυτηρίου 
Γενικού Λυκείου, οι ο̟οίοι ασκούν ε̟ί ε̟τά (7) έτη α̟ό τη λήψη του 
α̟ολυτηρίου τους το ε̟άγγελµα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους 
α̟ολυτηρίου Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
κλάδου Οικονοµίας, οι ο̟οίοι ασκούν ε̟ί έξι (6) έτη α̟ό τη λήψη του 
α̟ολυτηρίου τους το ε̟άγγελµα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους 
̟τυχίου Ινστιτούτου Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι 
ο̟οίοι ασκούν ε̟ί ̟έντε (5) έτη το ε̟άγγελµα του βοηθού λογιστή ή στους 
α̟οφοίτους των µακροχρόνιων ̟ρογραµµάτων κατάρτισης του Ελληνικού 
Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι ο̟οίοι ασκούν ε̟ί ̟έντε (5) έτη 
το ε̟άγγελµα του βοηθού λογιστή.»  
 

3. Η ̟ερ. β. της ̟αρ. 2  του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 
«β. Ε̟αγγελµατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται 
α̟ό το Οικονοµικό Ε̟ιµελητήριο της Ελλάδος στα µέλη του Ο.Ε.Ε., στους 
̟τυχιούχους τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης των Πανε̟ιστηµίων, στους 
̟τυχιούχους  των Τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής ∆ιοίκησης 
και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκ̟αιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα 
φυσικά ̟ρόσω̟α ̟ου ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων 
του ̟.δ. 38/2010 (Α΄ 78).» 
 

4. Η ̟ερ. γ. της ̟αρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 καταργείται. 

 

5. Η ̟ερ. δ. της ̟αρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, αναριθµείται σε ̟ερ. γ. 
και αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ. Ε̟αγγελµατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης χορηγείται 
στα µέλη του Ο.Ε.Ε., στους ̟τυχιούχους τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης 
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των Πανε̟ιστηµίων, στους ̟τυχιούχους των Τµηµάτων Οικονοµικής 
κατεύθυνσης της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών 
Εκ̟αιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά ̟ρόσω̟α ̟ου ̟ληρούν τις 
̟ροϋ̟οθέσεις ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων του ̟.δ. 38/2010, ̟ου ασκούν ε̟ί 
τριετία το ε̟άγγελµα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης». 
 

6. Οι ̟ερ. ε. και στ. του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αναριθµούνται σε δ. και ε. 
αντίστοιχα και η ̟ερ. ζ. αναριθµείται σε στ. και αντικαθίσταται ως εξής: 
«στ. Μεταβατικές ∆ιατάξεις: 
i. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, µη ̟τυχιούχοι, ̟ου κατέχουν κατά τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου ε̟αγγελµατική ταυτότητα ∆΄ ή Γ΄ τάξης, 
α̟οκτούν ε̟αγγελµατική ταυτότητα Β΄ τάξης. 
ii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, µέλη του ΟΕΕ, ̟ου κατέχουν κατά τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου ε̟αγγελµατική ταυτότητα Γ΄ τάξης, 
α̟οκτούν ε̟αγγελµατική ταυτότητα Β΄ τάξης και µε την συµ̟λήρωση 
τριετούς α̟οδεδειγµένης άσκησης του ε̟αγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού 
α̟ό την έκδοση της ε̟αγγελµατικής ταυτότητας Γ΄ τάξης και την 
̟αρακολούθηση των ε̟ιµορφωτικών σεµιναρίων της ̟ερ. ε. ανωτέρω, 
δικαιούνται να λάβουν ε̟αγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης.  
iii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, µέλη του ΟΕΕ, ̟ου κατέχουν κατά τη 
δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου ε̟αγγελµατική ταυτότητα Β΄ τάξης, 
α̟οκτούν ε̟αγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης µετά α̟ό την συµ̟λήρωση 
διετούς α̟οδεδειγµένης ̟ροϋ̟ηρεσίας του ε̟αγγέλµατος λογιστή 
φοροτεχνικού α̟ό την έκδοση της ε̟αγγελµατικής ταυτότητας Β΄ τάξης και 
την ̟αρακολούθηση των ε̟ιµορφωτικών σεµιναρίων της ̟ερ. ε. ανωτέρω. 
iv. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, ̟τυχιούχοι του Τµήµατος Λογιστικής και 
των Τµηµάτων Εµ̟ορίας και ∆ιαφήµισης, ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων, 
Τουριστικών Ε̟ιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, 
Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµικής και 
Ασφαλιστικής της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών 
Εκ̟αιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), ̟ου κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του 
̟αρόντος νόµου ε̟αγγελµατική ταυτότητα Γ΄ τάξης, α̟οκτούν 
ε̟αγγελµατική ταυτότητα Β΄ τάξης και µε την συµ̟λήρωση τριετούς 
α̟οδεδειγµένης άσκησης του ε̟αγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού α̟ό την 
έκδοση της ε̟αγγελµατικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την ̟αρακολούθηση των 
ε̟ιµορφωτικών σεµιναρίων της ̟ερ. ε. ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν 
ε̟αγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης. 
v. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, ̟τυχιούχοι του Τµήµατος Λογιστικής και 
των Τµηµάτων Εµ̟ορίας και ∆ιαφήµισης, ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων, 
Τουριστικών Ε̟ιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, 
Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµικής και 
Ασφαλιστικής της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών 
Εκ̟αιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), ̟ου κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του 
̟αρόντος νόµου ε̟αγγελµατική ταυτότητα Β΄ τάξης, α̟οκτούν 
ε̟αγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης µετά α̟ό την  συµ̟λήρωση διετούς 
α̟οδεδειγµένης ̟ροϋ̟ηρεσίας του ε̟αγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού α̟ό 



84 

 

την έκδοση της ε̟αγγελµατικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την ̟αρακολούθηση 
των ε̟ιµορφωτικών σεµιναρίων της ̟ερ. ε. ανωτέρω. 
vi. Οι λογιστές φοροτεχνικοί ̟ου κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του 
̟αρόντος νόµου ε̟αγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης συνεχίζουν ακωλύτως να 
ασκούν το ε̟άγγελµα  του λογιστή φοροτεχνικού µε τα ίδια ε̟αγγελµατικά 
δικαιώµατα.  
vii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί ̟ου κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του 
̟αρόντος νόµου ε̟αγγελµατική ταυτότητα Β΄ τάξης, µέχρι την συµ̟λήρωση 
της α̟αιτούµενης ̟ροϋ̟ηρεσίας για την α̟όκτηση ε̟αγγελµατικής 
ταυτότητας Α΄ τάξης, συνεχίζουν να ασκούν το ε̟άγγελµα του λογιστή 
φοροτεχνικού µε τα ίδια ε̟αγγελµατικά δικαιώµατα.» 
 

7. Το άρθρο 3 του ̟.δ. 340/1998 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 3 

Περιεχόµενο Ε̟αγγελµατικής ∆ραστηριότητας 
Το ̟εριεχόµενο της ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας των λογιστών 
φοροτεχνικών κατά κατηγορία ε̟αγγελµατικής ταυτότητας καθορίζεται ως 
ακολούθως: 
  α) Οι κάτοχοι ε̟αγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β’ τάξης 
διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες ε̟ιτηδευµατιών 
τηρούντων  α̟λογραφικά  βιβλία. 
  β) Οι κάτοχοι ε̟αγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α` τάξης 
διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες ε̟ιτηδευµατιών 
τηρούντων  α̟λογραφικά  και δι̟λογραφικά  βιβλία.» 
 

8. Το άρθρο 5 του ̟.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρο 5 
Α̟όκτηση ε̟αγγελµατικής ταυτότητας ανώτερης κατηγορίας 

Οι κάτοχοι ε̟αγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης 
µ̟ορούν να α̟οκτήσουν ε̟αγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης µετά α̟ό 
̟ροηγουµένη ̟αρακολούθηση των ̟ροβλε̟όµενων στην ̟ερί̟τωση ε. της 
̟αραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, ό̟ως ισχύει, ε̟ιµορφωτικών 
σεµιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια ̟αρακολούθησης αυτών και 
εφόσον είναι µέλη του Ο.Ε.Ε., ̟τυχιούχοι τµηµάτων Οικονοµικής 
κατεύθυνσης των Πανε̟ιστηµίων, ̟τυχιούχοι των Τµηµάτων Οικονοµικής 
κατεύθυνσης της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών 
Εκ̟αιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) ή ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις του ̟.δ. 
38/2010 και έχουν συµ̟ληρώσει τριετή α̟οδεδειγµένη ε̟αγγελµατική 
εµ̟ειρία στην άσκηση του ε̟αγγέλµατος ως λογιστές φοροτεχνικοί  κάτοχοι 
ε̟αγγελµατικής ταυτότητας Β΄ τάξης,» 
 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η.3.: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ 



85 

 

 
1. Το στοιχείο 4 της ̟αραγράφου Α του άρθρου 2 του ̟.δ.51/2006 (Α΄53) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 
«4. Οι ε̟αγγελµατικές άδειες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 
2323/1995 (Α’ 145) για χρονική ̟ερίοδο τριών (3) ετών και ανανεώνονται 
κάθε φορά ισόχρονα µε α̟όφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του 
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές 
αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της µητρο̟ολιτικής ενότητας 
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή µε α̟όφαση του οικείου ∆ήµου, για τις λαϊκές 
αγορές της υ̟όλοι̟ης χώρας, εφόσον όλες οι κατά το άρθρο 1 του ̟αρόντος 
̟ροϋ̟οθέσεις εξακολουθούν να συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ο του αδειούχου.  
Με α̟οφάσεις των αρµοδίων υ̟ηρεσιών καθορίζονται, ο τό̟ος και ο τρό̟ος 
υ̟οβολής  της αίτησης και η ̟ροθεσµία ανανέωσης, η ο̟οία δεν µ̟ορεί να 
είναι µικρότερη των δεκα̟έντε (15) ηµερών και µεγαλύτερη του ενός (1) 
µηνός α̟ό τη λήξη της άδειας. Οι α̟οφάσεις αυτές τοιχοκολλούνται στα 
καταστήµατα των ανωτέρω υ̟ηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή 
δηµοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες ή σε δύο (2) 
ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες το̟ικές εφηµερίδες αντίστοιχα και κοινο̟οιούνται 
µε α̟όδειξη στις Οµοσ̟ονδίες και τους Συλλόγους των ε̟αγγελµατιών 
̟ωλητών. 
Για την ανανέωση, οι ̟ωλητές κάτοχοι ε̟αγγελµατικών αδειών υ̟οβάλλουν 
εντός της ̟ροθεσµίας ̟ου ορίζει η α̟όφαση και ε̟ι̟λέον των 
δικαιολογητικών ̟ου α̟αιτούνται για την έκδοση της άδειας: 

α) βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. και  

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ασφαλιστικού φορέα.» 
 

2. Τα στοιχεία 1 και 2 της ̟αραγράφου Ε του άρθρου 2 του ̟.δ.51/2006 (Α΄53) 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Οι ε̟αγγελµατικές άδειες ̟ωλητών λαϊκών αγορών είναι ̟ροσω̟ο̟αγείς 
και αµεταβίβαστες. Κατ’ εξαίρεση, µε α̟όφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 
του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές 
αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της µητρο̟ολιτικής ενότητας 
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή µε α̟όφαση του οικείου ∆ήµου, για τις λαϊκές 
αγορές της υ̟όλοι̟ης χώρας, ε̟ιτρέ̟εται ά̟αξ µόνον η µεταβίβαση κατά 
σειρά ̟ροτεραιότητας στο/στη σύζυγο ή σε ένα εκ των συνοικούντων και 
̟ροστατευοµένων τέκνων µε ταυτόχρονη ̟αραίτηση α̟ό το δικαίωµα των 
λοι̟ών και εφόσον διαθέτουν τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 1 του ̟αρόντος: 

α) σε ̟ερί̟τωση θανάτου του κατόχου της άδειας και 
 
β) σε ̟ερί̟τωση ανίατης ασθένειας ή µόνιµης ανα̟ηρίας του κατόχου µε την 
̟ροσκόµιση σχετικών ̟ιστο̟οιητικών ̟ου α̟οδεικνύουν την ε̟ικαλούµενη 
στην αίτηση ιδιότητα. 
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2. α) Η µεταβίβαση ̟ραγµατο̟οιείται κατό̟ιν αιτήσεως των δικαιούχων 
εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας έξι (6) µηνών α̟ό τη γέννηση του 
δικαιώµατος. Σε ̟ερί̟τωση ̟αρέλευσης της ως άνω ̟ροθεσµίας η ισχύς της 
άδειας ̟αύει αυτοδικαίως.  
 
β) Η ̟αραίτηση ενός ή ̟ερισσοτέρων ̟ροσώ̟ων, ̟ου δικαιούνται την άδεια 
κατά την ως άνω σειρά ̟ροτεραιότητας, γίνεται εγγράφως και φέρει 
βεβαίωση του γνησίου της υ̟ογραφής α̟ό δηµόσια Αρχή.». 

 
3. Όλες οι υφιστάµενες άδειες λήγουν αυτοδικαίως την 31η Οκτωβρίου 2014 και 

έκτοτε εφαρµόζεται η ̟ερί̟τωση 1 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου. 

 
4. Κάθε διάταξη αντίθετη ̟ρος την ̟αρούσα υ̟ο̟αράγραφο καταργείται. 

 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1. : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

1. Η ̟ερί̟τωση 17 της υ̟ο̟αραγράφου Θ.3 της ̟αραγράφου Θ του άρθρου 
̟ρώτου του ν. 4093/12 (Α’ 222) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Ανα̟όσ̟αστο στοιχείο των αδειών των ̟ερι̟τώσεων 1 και 2 της ̟αρούσας 
υ̟ο̟αραγράφου α̟οτελεί ο διακριτικός τίτλος («διακριτικός τίτλος άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας»). Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας α̟οτελείται υ̟οχρεωτικά α̟ό : α) την ε̟ωνυµία (εάν ̟ρόκειται 
για φυσικό ̟ρόσω̟ο) ή τον διακριτικό τίτλο (εάν ̟ρόκειται για νοµικό 
̟ρόσω̟ο ή ένωση ̟ροσώ̟ων) και β) τον τίτλο του τύ̟ου της ̟αρεχόµενης 
εκ̟αίδευσης (τυ̟ικής ή άτυ̟ης) ή το αρκτικόλεξο αυτού ως Ιδιωτικού 
σχολείου Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, Κολλεγίου, 
Ιδιωτικού Ινστιτούτου Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου ∆ια 
Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου Ένα (Κε.∆ι.Βι.Μ.1) και Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης 
Ε̟ι̟έδου ∆ύο (Κε.∆ι.Βι.Μ.2), Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών.» 

 

2. Η υ̟ο̟αράγραφος Θ.6 της ̟αραγράφου Θ του άρθρου ̟ρώτου του ν. 
4093/2012 αντικαθίσταται, α̟ό την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012,  ως εξής:  

 

«Θ.6.  

1. Η συστέγαση διαφορετικών µονάδων ̟αροχής εκ̟αίδευσης και κατάρτισης 
(τυ̟ικής ή άτυ̟ης), οι ο̟οίες ανήκουν στο αυτό φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ή 
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ένωση ̟ροσώ̟ων, ε̟ιτρέ̟εται. Η ταυτόχρονη συλλειτουργία στην ίδια 
διδακτική ή εργαστηριακή αίθουσα διαφορετικών µονάδων ̟αροχής 
εκ̟αίδευσης (τυ̟ικής ή άτυ̟ης) α̟αγορεύεται.  

2. Η συστέγαση νη̟ιαγωγείων µε ̟αιδικούς σταθµούς του ιδίου ιδιοκτήτη 
ε̟ιτρέ̟εται υ̟ό τις κάτωθι σωρευτικές ̟ροϋ̟οθέσεις: α)  χρήση διαφορετικών 
αιθουσών διδασκαλίας για τον ̟αιδικό σταθµό και το νη̟ιαγωγείο και β)  µη 
υ̟έρβαση του µέγιστου αριθµού νη̟ίων ̟ου έχει εγκριθεί µε τις άδειες των 
εκ̟αιδευτικών µονάδων για έκαστο αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε ̟ολυώροφο 
κτήριο.  

3. Η α̟ό κοινού ̟ροβολή, αναγγελία, γνωστο̟οίηση, διαφήµιση ή ε̟ιγραφή 
των µονάδων εκ̟αίδευσης και κατάρτισης ̟ου αδειοδοτούνται σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιείται µε τη χρήση του εκάστοτε 
διακριτικού τίτλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ̟ροκειµένου να µην 
̟ροκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή ̟αρα̟λάνηση των 
καταναλωτών σχετικά µε τον ̟άροχο των ε̟ί µέρους εκ̟αιδευτικών 
υ̟ηρεσιών και το είδος, το ε̟ί̟εδο και τον α̟ονεµόµενο τίτλο των 
̟αρεχόµενων σ̟ουδών. 

4. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοι̟ών υ̟οδοµών των 
ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, των 
Κολλεγίων, των Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου` Ενα, των Κέντρων 
∆ια Βίου Μάθησης Ε̟ι̟έδου ∆ύο και των Ιδιωτικών Ινστιτούτων 
Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) καθώς και των Φροντιστηρίων και 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών, δύναται να χρησιµο̟οιούνται εκτός διδακτικού 
ωραρίου.»  

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.2. :ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

1. Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως 
εξής:  

 

«5. Κατεξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία ε̟ταθέσιων έως και ενδεκαθέσιων 
δηµοτικών σχολείων καθώς και δηµοτικών σχολείων άνω των δωδεκαθέσιων, 
όταν το ε̟ιβάλλουν λειτουργικοί και ̟αιδαγωγικοί λόγοι ό̟ως είναι ο 
αριθµός των µαθητών, οι διατιθέµενοι χώροι διδασκαλίας και οι α̟οστάσεις 
µεταξύ των σχολείων.».  

 

2. Η ̟αράγραφος 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«13. Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής ̟ρακτικών ασκήσεων 
α̟ό το εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό της δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης ορίζονται 
α̟ό 1/9/2013 ως εξής:  
α) διευθυντές γυµνασίων, λυκείων και ε̟αγγελµατικών σχολών ώρες 10 όταν 
λειτουργούν µε τρία έως ̟έντε τµήµατα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν µε 
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έξι έως εννέα τµήµατα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν µε δέκα έως δώδεκα 
τµήµατα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν µε ̟ερισσότερα α̟ό δώδεκα 
τµήµατα τάξεων. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής δεν υ̟ολογίζεται ως 
τµήµα εκείνο ̟ου έχει αριθµό µαθητών µικρότερο α̟ό το µισό του 
̟ροβλε̟όµενου ανώτατου αριθµού.  

β) ∆ιευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.  

γ) Υ̟οδιευθυντές γυµνασίων, λυκείων και ε̟αγγελµατικών σχολών και 
υ̟εύθυνων τοµέων ΣΕΚ ώρες 16.  

δ) Υ̟εύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.  

ε) Εκ̟αιδευτικό ̟ροσω̟ικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν 
έχουν έως έξι έτη υ̟ηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν α̟ό έξι µέχρι δώδεκα έτη 
υ̟ηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν ̟άνω α̟ό δώδεκα έτη υ̟ηρεσίας.  

στ) Εκ̟αιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως ε̟τά 
έτη υ̟ηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν ε̟τά µέχρι δεκατρία έτη υ̟ηρεσίας και ώρες 
20 εάν έχουν ̟άνω α̟ό δεκατρία έτη υ̟ηρεσίας.  

ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ∆Ε01 ώρες 28.  

η) Τεχνίτες του κλάδου ∆Ε01 ώρες 30.  

Οι ανωτέρω ρυθµίσεις σχετικά µε τον καθορισµό των εβδοµαδιαίων 

διδακτικών ωρών δεν δηµιουργούν ε̟ι̟λέον δηµοσιονοµική δα̟άνη ή άλλο 

είδος οικονοµικής αξίωσης».  

3. Οι διατάξεις των ̟ερι̟τώσεων 1 και 2 εφαρµόζονται για τον ̟ροσδιορισµό 
των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υ̟εραριθµιών, 
µε σκο̟ό το διορισµό µόνιµων ή την ̟ρόσληψη ̟ροσωρινών ανα̟ληρωτών 
και ωροµίσθιων εκ̟αιδευτικών στη δευτεροβάθµια εκ̟αίδευση, καθώς και τις 
µεταθέσεις, τις µετατάξεις και τις α̟οσ̟άσεις µόνιµων εκ̟αιδευτικών.  

 

4. Οι εκ̟αιδευτικοί της ιδιωτικής εκ̟αίδευσης ̟ου δεν συµ̟ληρώνουν το 
υ̟οχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, µε βάση το ̟ροβλε̟όµενο ωρολόγιο 
̟ρόγραµµα διδασκαλίας, µ̟ορούν 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.  
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5. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µ̟ορεί να 
ρυθµίζονται οι λε̟τοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων των ̟ερι̟τώσεων 4 
και 5.   

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.1. : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
 

1. Η ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) 
αντικαθίσταται ως εξής:  

«α) για τους ο̟οίους α̟αιτείται έκδοση άδειας ̟αραγωγής, ο υ̟οψήφιος 
̟αραγωγός ̟ροσκοµίζει στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή την α̟όφαση ΕΠΟ, ή 
̟ρότυ̟ων ̟εριβαλλοντικών δεσµεύσεων (Π.Π.∆.) του σταθµού, εφόσον 
α̟αιτείται κατά ̟ερί̟τωση, ̟ροκειµένου για την έκδοση οριστικής 
Προσφοράς Σύνδεσης, ̟ου δεσµεύει τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή και τον 
δικαιούχο για τρία (3) έτη.» 

 

2. Στο τέλος της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 ̟ροστίθενται νέα 
εδάφια ως εξής: 

«Εφόσον κατά την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της οριστικής Προσφοράς 
Σύνδεσης ̟ου χορηγήθηκε για σταθµό του άρθρου 4 έχει υ̟οβληθεί ̟λήρης 
φάκελος για την σύναψη της σχετικής Σύµβασης Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος 
της Προσφοράς Σύνδεσης ̟αρατείνεται έως την ηµεροµηνία υλο̟οίησης των 
έργων α̟ό τον διαχειριστή σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Σύνδεσης. 
Η συνολική διάρκεια ισχύος Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ̟ου 
χορηγούνται για σταθµούς του άρθρου 4, συνυ̟ολογιζοµένης της ̟αράτασης 
του ̟ροηγούµενου εδαφίου, δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει α̟ό τη χορήγησή της: 

α) τους δέκα οκτώ (18) µήνες για σταθµούς ̟ου συνδέονται στο ∆ίκτυο, 
εφόσον δεν α̟αιτούνται εργασίες σε υ̟οσταθµούς ΥΤ/ΜΤ και  

β) τους είκοσι τέσσερεις (24) µήνες για σταθµούς ̟ου συνδέονται στο ∆ίκτυο, 
εφόσον α̟αιτούνται εργασίες σε υ̟οσταθµούς ΥΤ/ΜΤ. 

Εάν µε ειδικά αιτιολογηµένη α̟όφασή του, ̟ου κοινο̟οιείται στη ΡΑΕ, ο 
διαχειριστής θέτει µεγαλύτερη ̟ροθεσµία για την υλο̟οίηση των έργων 
σύνδεσης για τους σταθµούς του άρθρου 4, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς 
Σύνδεσης ̟αρατείνεται µέχρι την ̟αρέλευση της ̟ροθεσµίας αυτής. Σε 
̟ερί̟τωση ̟ου τα έργα σύνδεσης υλο̟οιούνται α̟ό τον ̟αραγωγό, η 
συνολική διάρκεια ισχύος των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης δεν µ̟ορεί 
να υ̟ερβαίνει τη διάρκεια ισχύος ̟ου ορίζεται µε τις αµέσως ανωτέρω 
̟ερι̟τώσεις α) ή β). 
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Για το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και το ∆ίκτυο της η̟ειρωτικής χώρας, τα 
αιτήµατα χορήγησης Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
ισχύος έως και 8 MW υ̟οβάλλονται α̟ό τους ενδιαφερόµενους στον 
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) ενώ τα αιτήµατα για σταθµούς 
ισχύος άνω των 8 MW υ̟οβάλλονται α̟ό τους ενδιαφερόµενους στο 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος (Α∆ΜΗΕ Α.Ε.). Οι ∆ιαχειριστές του Συστήµατος 
και του ∆ικτύου, συνεργαζόµενοι ό̟ου αυτό α̟αιτείται, χορηγούν τις 
σχετικές Προσφορές Σύνδεσης σε σταθµούς ̟ου συνδέονται στο Σύστηµα και 
το ∆ίκτυο αντίστοιχα, ̟αρέχοντας συνολικά τη βέλτιστη τεχνοοικονοµικά 
λύση σε συνδυασµό µε την ορθολογική ανά̟τυξη του Συστήµατος και του 
∆ικτύου. Είναι δυνατή η υ̟οβολή κοινού αιτήµατος για χορήγηση 
Προσφοράς Σύνδεσης στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε. ̟ου αφορά σε ̟ερισσότερους 
σταθµούς του άρθρου 3, όταν η συνολική ισχύς αυτών ξε̟ερνά το όριο των 8 
MW, εφόσον η σύνδεση γίνεται µέσω νέου α̟οκλειστικού δικτύου και 
κατασκευή νέου υ̟οσταθµού µέσης τάσης ̟ρος υψηλή. Με το αίτηµα του 
̟ροηγούµενου εδαφίου ορίζεται ̟οιός α̟ό τους ενδιαφερόµενους, κάτοχος 
άδειας ̟αραγωγής, του ̟ροηγούµενου εδαφίου θα αναλάβει τη διαχείριση 
των έργων σύνδεσης του ̟ροηγούµενου εδαφίου καθώς και την ευθύνη για 
την υλο̟οίησή τους.». 

 

3. Με την α̟οδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµούς ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006, συνυ̟οβάλλεται στον 
διαχειριστή εγγυητική ε̟ιστολή α̟ευθυνόµενη στον εν λόγω διαχειριστή. Η 
α̟οδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης γίνεται το αργότερο εντός δύο 
(2) µηνών α̟ό τη χορήγησή της. Η µη α̟οδοχή της Οριστικής Προσφοράς 
Σύνδεσης εντός της ̟ροθεσµίας του ̟ροηγουµένου εδαφίου συνε̟άγεται την 
αυτοδίκαιη λήξη της. Η διάρκεια της εγγυητικής ε̟ιστολής είναι κατ΄ 
ελάχιστον διετής, υ̟οχρεωτικά ανανεούµενη ̟ρο της λήξεώς της, και µέχρι τη 
θέση του σταθµού σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν ̟ροβλέ̟εται 
̟ερίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, µέχρι την ενεργο̟οίηση της σύνδεσής 
του. Το ύψος της εγγυητικής ε̟ιστολής ορίζεται, ανά µονάδα ονοµαστικής 
ισχύος του αιτήµατος σε µεγαβάτ (MW), σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 60.000) 
για το τµήµα της ισχύος έως και 1 MW, µειούµενου αναλογικά για ισχύ 
µικρότερη του 1 MW, τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€ 30.000) για το τµήµα της 
ισχύος α̟ό 1 MW έως και 10 MW, είκοσι χιλιάδες Ευρώ (€ 20.000) για το 
τµήµα της ισχύος α̟ό 10 MW έως και 100 MW και δέκα χιλιάδες Ευρώ (€ 
10.000) για το τµήµα της ισχύος ̟άνω α̟ό 100 MW. Η ανωτέρω εγγυητική 
ε̟ιστολή κατα̟ί̟τει υ̟έρ του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 
2773/1999, εάν δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν 
α̟ό τη λήξη της ή εάν εντός του χρονικού διαστήµατος ισχύος της οριστικής 
̟ροσφοράς σύνδεσης δεν έχει τεθεί σε ισχύ η σχετική σύµβαση σύνδεσης. Με 
τη θέση σε ισχύ της σύµβασης σύνδεσης το ̟οσό της εγγυητικής ε̟ιστολής 
µειώνεται στο ένα τέταρτο του αρχικού ̟οσού. 

Στην ̟ερί̟τωση χορήγησης µίας κοινής Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για 
τη σύνδεση ̟ερισσοτέρων των δύο (2) σταθµών διαφορετικού 
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ενδιαφερόµενου στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, η εγγυητική ε̟ιστολή ε̟ιστρέφεται 
στους ενδιαφερόµενους, µετά α̟ό αίτηµά τους, εάν εντός διαστήµατος ενός 
(1) έτους α̟ό τη χορήγησή της δηλωθεί υ̟αναχώρηση ενός α̟ό αυτούς για 
την κατασκευή του σταθµού υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι έχει ανακληθεί η οικεία 
άδεια ̟αραγωγής ή η οικεία Προσφορά Σύνδεσης για τους σταθµούς του 
άρθρου 4 του ν. 3468/2006, µετά α̟ό αίτηµα του ενδιαφερόµενου. 

Η εγγυητική ε̟ιστολή δύναται να ε̟ιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο µετά α̟ό 
αίτηµά του σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο σταθµός δεν µ̟ορεί να υλο̟οιηθεί λόγω 
έκδοσης α̟ό την αρµόδια αρχή α̟όφασης α̟όρριψης σχετικού αιτήµατος 
για χορήγηση άδειας χρήσης νερού για τη λειτουργία του σταθµού, ό̟ου 
αυτή ̟ροβλέ̟εται ως ̟ροα̟αιτούµενο α̟ό τις κείµενες διατάξεις, υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση ότι έχει ανακληθεί η οικεία άδεια ̟αραγωγής ή η οικεία 
Προσφορά Σύνδεσης για τους σταθµούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, µετά 
α̟ό αίτηµα του ενδιαφερόµενου 

Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής καθορίζεται ο τύ̟ος των ανωτέρω εγγυητικών ε̟ιστολών, οι 
ειδικότεροι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις για την κατά̟τωσή τους, ο τρό̟ος 
διάθεσης των εσόδων α̟ό αυτές στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και κάθε άλλη σχετική 
λε̟τοµέρεια. Με όµοια α̟όφαση, µετά α̟ό γνώµη της ΡΑΕ, µ̟ορεί να 
µεταβάλλεται το ύψος και η διάρκεια των εγγυητικών ε̟ιστολών, καθώς και 
τα αντίστοιχα όρια ηλεκτρικής ισχύος του σχετικού αιτήµατος χορήγησης 
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Με όµοια α̟όφαση, µετά α̟ό γνώµη της 
ΡΑΕ, µ̟ορεί να ̟ροβλέ̟ονται ειδικότερες ̟ροϋ̟οθέσεις για την υ̟οβολή και 
ε̟ιστροφή των εγγυητικών ε̟ιστολών καθώς και για το ύψος αυτών για 
σταθµούς ̟ου ̟εριγράφονται στις ̟ερι̟τώσεις α) έως γ) του τελευταίου 
εδαφίου της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.3468/2006, λαµβάνοντας 
υ̟όψη το βαθµό δυσκολίας κατασκευής και το σηµείο σύνδεσης στο 
ηλεκτρικό Σύστηµα. Η συνδροµή των ̟ροϋ̟οθέσεων ̟ου καθορίζονται στην 
α̟όφαση του ̟ροηγούµενου εδαφίου σε κάθε συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση 
δια̟ιστώνεται µε α̟όφαση της ΡΑΕ, µετά α̟ό αίτηµα του ενδιαφεροµένου. 

Α̟ό την υ̟οχρέωση υ̟οβολής της ανωτέρω εγγυητικής ε̟ιστολής 
εξαιρούνται οι σταθµοί ΑΠΕ ̟ου εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως 
ισχύος. Η διάταξη του ̟ροηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται σε ̟ερί̟τωση 
κτιρίου ̟ου έχει κατασκευαστεί µε σκο̟ό τη στέγαση εξο̟λισµού του σταθµού 
ΑΠΕ ή ̟ου χρησιµο̟οιείται για τον σκο̟ό αυτόν. 

Η ισχύς της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης αρχίζει α̟ό την 1η Μαΐου 2014. 

 

4. Η υ̟οχρέωση υ̟οβολής της εγγυητικής ε̟ιστολής της ̟ερί̟τωσης 3 
καταλαµβάνει και όλες τις ̟ερι̟τώσεις για τις ο̟οίες έχει χορηγηθεί Οριστική 
Προσφορά Σύνδεσης ̟ριν α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης, 
εφόσον κατά την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης δεν βρίσκεται σε 
ισχύ  σχετική σύµβαση σύνδεσης. Η εγγυητική ε̟ιστολή του ̟ροηγούµενου 
εδαφίου υ̟οβάλλεται στο διαχειριστή, ο ο̟οίος έχει χορηγήσει ή 
διαχειρίζεται, βάσει της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 5 του ̟αρόντος, την 



92 

 

οριστική ̟ροσφορά σύνδεσης, εντός διαστήµατος ενός µήνα α̟ό την έναρξη 
ισχύος της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης. Το ύψος της εγγυητικής ε̟ιστολής ισούται 
µε το ήµισυ της ̟ροβλε̟όµενης στην ̟αράγραφο 3 και µειώνεται βάσει των 
διατάξεων της ίδιας ̟αραγράφου. Εάν δεν υ̟οβληθεί εγκαίρως κατά τα 
ανωτέρω η εγγυητική ε̟ιστολή, η οριστική ̟ροσφορά σύνδεσης ̟αύει να 
ισχύει αυτοδικαίως µε την ̟αρέλευση του ανωτέρω διαστήµατος του ενός 
µήνα. Προϋ̟όθεση για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης α̟ό 
τον ∆ιαχειριστή για αιτήµατα ̟ου έχουν υ̟οβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος 
της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης 
είναι η υ̟οβολή α̟ό τον ενδιαφερόµενο της εγγυητικής ε̟ιστολής της 
̟ερί̟τωσης 3. 

Η ισχύς της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης αρχίζει α̟ό την 1η Μαΐου 2014. 

 

5. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, µετά α̟ό γνώµη της ΡΑΕ, µ̟ορεί να ̟ροβλέ̟εται η καταβολή 
διαχειριστικής αµοιβής υ̟έρ του αρµόδιου διαχειριστή για την εξέταση των 
αιτηµάτων για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµούς ΑΠΕ και 
ΣΗΘΥΑ. Με την ίδια α̟όφαση καθορίζεται το ύψος της διαχειριστικής 
αµοιβής, η κλιµάκωσή του και κάθε σχετική λε̟τοµέρεια για την καταβολή 
της. 

 

6. Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«5. Αιτήσεις για χορήγηση ̟ροσφορών σύνδεσης σταθµών 
ηλεκτρο̟αραγωγής των ̟ερι̟τώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ έως και ιε΄ του ̟ίνακα 
τιµολόγησης ̟αραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, της ̟ερί̟τωσης β΄, της 
̟αραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), ό̟ως 
αντικαταστάθηκε µε την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), 
οι ο̟οίες υ̟οβάλλονται µέχρι τις 31.05.2013, εξετάζονται α̟ό τον αρµόδιο 
∆ιαχειριστή κατά ̟ροτεραιότητα έναντι λοι̟ών αιτήσεων.». 

 

7. Με την υ̟ογραφή της σύµβασης σύνδεσης για σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006, ή στην ̟ερί̟τωση ̟ου η σύµβαση 
σύνδεσης έχει υ̟ογραφεί ̟ριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, εντός 
µηνός α̟ό την έκδοση της άδειας αυτής, καταβάλλεται το σύνολο του 
συµβατικού τιµήµατος ̟ου αφορά στο τµήµα / σύνολο των έργων ̟ου 
κατασκευάζει ο αρµόδιος διαχειριστής και όχι ̟άνω α̟ό διακόσιες ̟ενήντα 
χιλιάδες ευρώ (250.000 €). Ο τρό̟ος καταβολής του τιµήµατος ̟άνω α̟ό τις 
διακόσιες ̟ενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000 €) καθορίζεται στη σύµβαση 
σύνδεσης. Προϋ̟όθεση για να τεθεί σε ισχύ η σύµβαση σύνδεσης είναι η 
καταβολή του συµβατικού τιµήµατος κατά τα ανωτέρω. Εάν ο σταθµός δεν 
υλο̟οιηθεί εντός του χρόνου ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό την οικεία άδεια 
εγκατάστασης ή εντός του χρόνου ισχύος οριστικής ̟ροσφοράς σύνδεσης, για 
τους σταθµούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, ό̟ως ορίζεται στις διατάξεις 
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της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, το ̟οσό ̟ου καταβλήθηκε 
σύµφωνα µε το ̟ροηγούµενο εδάφιο δεν ε̟ιστρέφεται αλλά κατα̟ί̟τει υ̟έρ 
του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 ̟λην του 
τµήµατος του εν λόγω ̟οσού ̟ου αντιστοιχεί σε τµήµα των έργων ̟ου έχουν 
ήδη κατασκευαστεί. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά α̟ό εισήγηση του αρµόδιου ∆ιαχειριστή και 
γνώµη της Ρ.Α.Ε., µ̟ορεί να καθορίζονται συγκεκριµένος τύ̟ος, ̟εριεχόµενο 
και διαδικασία κατάρτισης των συµβάσεων σύνδεσης, και να ρυθµίζεται κάθε 
ειδικότερο θέµα και αναγκαία λε̟τοµέρεια.  

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3468/2006 εφαρµόζονται αναλογικά και 
για τη σύνδεση σταθµού ηλεκτρο̟αραγωγής α̟ό Α.Π.Ε. στο δίκτυο υψηλής 
τάσης των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.2.: ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

1. Οι κάτοχοι αδειών ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό σταθµούς ΑΠΕ ή 
ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 καταβάλλουν εντός του ̟ρώτου 
τριµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υ̟έρ του ειδικού 
διαχειριστικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), ετήσιο 
τέλος ύψους χιλίων Ευρώ ανά µεγαβάτ (1.000 €/MW).  

 

2. Η υ̟οχρέωση της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης γεννάται: 
α. για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, µετά την ̟αρέλευση ενός (1) έτους α̟ό τη 
χορήγηση άδειας ̟αραγωγής, 

β. για σταθµούς ̟ου ̟εριγράφονται στις ̟ερι̟τώσεις α) έως γ) του τελευταίου 
εδαφίου της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.3468/2006, µετά την 
̟αρέλευση τεσσάρων (4) ετών α̟ό τη χορήγηση άδειας ̟αραγωγής, 

γ. για λοι̟ούς, ̟λην φωτοβολταϊκών, σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 
του ν.3468/2006, µετά την ̟αρέλευση τριών (3) ετών α̟ό τη χορήγηση άδειας 
̟αραγωγής και λήγει µε την υ̟οβολή της εγγυητικής ε̟ιστολής της 
̟ερί̟τωσης 3 της ̟αραγράφου Ι.1.   

3. Σε ̟ερι̟τώσεις αδειών ̟αραγωγής ̟ου έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη 
ισχύος του ̟αρόντος, η υ̟οχρέωση της ̟ερί̟τωσης 1 γεννάται µετά την 
̟αρέλευση δύο (2) ετών, οκτώ (8) ετών και έξι (6) ετών α̟ό την έκδοση της 
άδειας ̟αραγωγής, για τις ̟ερι̟τώσεις α, β και γ της ̟ερί̟τωσης 2 
αντίστοιχα, και σε κάθε ̟ερί̟τωση όχι ̟ριν α̟ό την 01.01.2014, και λήγει µε 
την υ̟οβολή της εγγυητικής ε̟ιστολής της ̟ερί̟τωσης 4 της υ̟ο̟αραγράφου 
Ι.1. Ειδικά για το έτος 2014 η καταβολή του τέλους της ̟ερί̟τωσης 1 για τις 
άδειες του ̟ροηγουµένου εδαφίου γίνεται έως 30.06.2014. 
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4. Για τον υ̟ολογισµό των ανωτέρω χρονικών ̟εριόδων, ως ̟ρώτο 
ηµερολογιακό έτος θεωρείται το ηµερολογιακό έτος ̟ου έ̟εται εκείνου κατά 
το ο̟οίο χορηγήθηκε η άδεια ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ετήσιο 
τέλος της ̟ρώτης ̟αραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ηµερολογιακό 
έτος, εντός του ο̟οίου λαµβάνει χώρα η υ̟οβολή της εγγυητικής ε̟ιστολής 
των ̟ερι̟τώσεων 3 και 4 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.1.   

 

5. Η µη εµ̟ρόθεσµη καταβολή του ετήσιου τέλους ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην 
̟ερί̟τωση 1 συνε̟άγεται την αυτοδίκαιη ̟αύση ισχύος της άδειας 
̟αραγωγής. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, υ̟οβολή αιτήµατος για χορήγηση άδειας 
̟αραγωγής για την ίδια θέση ή τµήµα αυτής και για σταθµό της ίδιας 
τεχνολογίας ε̟ιτρέ̟εται µετά την ̟αρέλευση ενός έτους α̟ό την ανωτέρω 
̟αύση ισχύος της άδειας ̟αραγωγής. Η ΡΑΕ τηρεί µητρώο των αδειών 
̟αραγωγής, ̟ου ̟αύουν να ισχύουν κατά τα ανωτέρω, το ο̟οίο αναρτά στον 
διαδικτυακό τό̟ο της. 

 

6. Το ύψος του ανωτέρω τέλους µ̟ορεί να ανα̟ροσαρµόζεται µε ανώτατο όριο 
το ̟οσό των τριών χιλιάδων Ευρώ ανά µεγαβάτ (3.000 €/MW) µε α̟όφαση 
του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά α̟ό 
γνώµη της ΡΑΕ, ̟ου εκδίδεται εντός του ̟ροηγούµενου έτους α̟ό αυτό στο 
ο̟οίο αφορά η ανα̟ροσαρµογή. Για την ανα̟ροσαρµογή λαµβάνεται υ̟όψη 
η ανά τεχνολογία συνολική ισχύς των αδειών ̟αραγωγής και των Οριστικών 
Προσφορών Σύνδεσης για τους σταθµούς του άρθρου 4 του ν.3468/2006 για 
τους ο̟οίους δεν α̟αιτείται η έκδοση άδειας ̟αραγωγής, µε στόχο η σχέση 
µεταξύ της ισχύος των ανωτέρω σταθµών ̟ρος την αντίστοιχη ε̟ιδιωκόµενη 
αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος, ̟ου ̟ροσδιορίζεται βάσει του άρθρου 1 του 
ν. 3468/2006, αφαιρούµενης της ισχύος των λειτουργούντων σταθµών, να µην 
ξε̟ερνά το 3 ̟ρος 1. Με την α̟όφαση του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αρούσας, 
µετά α̟ό ̟ρόταση του αρµόδιου διαχειριστή και γνώµη της ΡΑΕ, το τέλος 
µ̟ορεί να διαφορο̟οιείται: α) για συγκεκριµένες γεωγραφικές ̟εριοχές ̟ου 
έχουν χαρακτηριστεί ή έχει ̟ροταθεί να χαρακτηριστούν κορεσµένες και β) 
για συγκεκριµένες τεχνολογίες. 

 

7. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, µετά α̟ό γνώµη της ΡΑΕ, µ̟ορεί να καθορισθεί ετήσιο τέλος και 
για τους σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 4 του ν.3468/2006, ίδιου 
ύψους µε αυτό ̟ου ̟ροβλέ̟εται για τους σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του 
άρθρου 3 του ιδίου νόµου, ό̟ως κάθε φορά θα ισχύει βάσει των διατάξεων της 
̟ερί̟τωσης 6 και να ρυθµιστούν οι ̟ροϋ̟οθέσεις καταβολής του και οι 
συνέ̟ειες α̟ό τη µη καταβολή του κατ’ αναλογία των οριζόµενων στην 
̟αρούσα υ̟ο̟αράγραφο καθώς και κάθε σχετική λε̟τοµέρεια. 
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8. Ειδικά για τις ̟εριοχές µε κορεσµένα δίκτυα, το χρονικό διάστηµα για το 
ο̟οίο υφίσταται κορεσµός εξαιρείται κατά τον υ̟ολογισµό των χρονικών 
̟εριόδων των ̟ερι̟τώσεων 2 και 3 και δεν καταβάλλεται το τέλος της 
̟ερί̟τωσης 1 για όσο χρονικό διάστηµα υφίσταται ο κορεσµός. Κατ’ εξαίρεση 
α̟ό τα ̟ροβλε̟όµενα στο αµέσως ̟ροηγούµενο εδάφιο, η υ̟οχρέωση της 
̟ερί̟τωσης 1 υφίσταται για εκείνους τους σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του 
άρθρου 3 του ν. 3468/2006 ̟ου στην οικεία άδεια ̟αραγωγής ̟ροβλέ̟εται 
ότι θα συνδεθούν και θα εγχέουν ενέργεια σε σηµείο του δικτύου για το ο̟οίο 
δεν υφίσταται κορεσµός. 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.3.:ΈΣΟ∆Α ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 40 Ν. 2773/1999 

 

1. Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 96 του 4001/2011 ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση ιθ) 
ως ακολούθως: 
«ιθ) Ο τρό̟ος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης τυχόν ̟ληρωµών ως 
αντάλλαγµα για τις µονάδες ̟αραγωγής ̟ου έχουν κατανεµηθεί.» 

2. Η ̟ερί̟τωση (α) της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«(α) Τα ̟οσά ̟ου καταβάλλουν οι ̟αραγωγοί και οι ̟ροµηθευτές στο 
̟λαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού και της Εκκαθάρισης 
των Α̟οκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη ̟ερί̟τωση ιθ) της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 
96, κατά τρό̟ον ώστε να αντανακλούν κατ’ ελάχιστον το µεσοσταθµικό 
µεταβλητό κόστος των θερµικών συµβατικών σταθµών και να αναλογούν 
στην ενέργεια ̟ου εγχέεται κατά ̟ροτεραιότητα στο σύστηµα µεταφοράς και 
στο δίκτυο διανοµής της η̟ειρωτικής χώρας και των συνδεδεµένων µε αυτά 
νησιών, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3468/2006, µε 
µεθοδολογία ̟ου εξειδικεύεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.» 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.4.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

 

1. Εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ου ̟ροσκοµίστηκαν ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή 
Συµβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ε̟ιστρέφονται µετά α̟ό 
υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ε̟ενδυτή ̟ρος τον αρµόδιο 
διαχειριστή ότι δεν θα ̟ροχωρήσει στην υλο̟οίηση του σταθµού, η ο̟οία 
υ̟οβάλλεται εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δύο µηνών α̟ό την έναρξη 
ισχύος του ̟αρόντος νόµου. Με την υ̟οβολή της ανωτέρω υ̟εύθυνης 
δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συµβάσεις ̟ώλησης και σύνδεσης 
του σταθµού στο ∆ίκτυο, συµ̟εριλαµβανοµένου και του ∆ικτύου των Μη 
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∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, ή το Σύστηµα. Ο αρµόδιος διαχειριστής και ο 
Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν µητρώο των σταθµών 
του ̟ροηγουµένου εδαφίου. 

 

2. Μετά α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ε̟ενδυτή ̟ρος τον αρµόδιο 
διαχειριστή ότι δεν θα ̟ροχωρήσει στην υλο̟οίηση φωτοβολταϊκού σταθµού, 
η ο̟οία υ̟οβάλλεται εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δύο (2) µηνών α̟ό την 
έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου, ε̟ιστρέφονται ̟οσά ̟ου έχουν 
καταβληθεί στον αρµόδιο διαχειριστή στο ̟λαίσιο της οικείας Σύµβασης 
Σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού και αντιστοιχούν στο µέρος των 
έργων σύνδεσης ̟ου δεν έχει υλο̟οιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία υ̟οβολής της 
εν λόγω υ̟εύθυνης δήλωσης. Με την υ̟οβολή της ανωτέρω υ̟εύθυνης 
δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συµβάσεις ̟ώλησης και σύνδεσης 
του σταθµού στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο συµ̟εριλαµβανοµένου και του 
∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Ο αρµόδιος διαχειριστής και ο 
Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν µητρώο των σταθµών 
του ̟ροηγουµένου εδαφίου. 

 

3. Αναστέλλεται έως 31 ∆εκεµβρίου 2013 η σύναψη Συµβάσεων Σύνδεσης 
φωτοβολταϊκών σταθµών ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε το Σύστηµα ή 
το ∆ίκτυο συµ̟εριλαµβανοµένου και του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών. 

 

4. Αναστέλλεται έως 31 ∆εκεµβρίου 2013 η σύναψη συµβάσεων ̟ώλησης για 
φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων 
Νησιών. Α̟ό την αναστολή του ̟ροηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται οι 
̟ερι̟τώσεις για τις ο̟οίες µέχρι την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου έχει 
κατατεθεί ̟λήρης φάκελος για την υ̟ογραφή σύµβασης ̟ώλησης. 

 

5. Η αναστολή σύναψης συµβάσεων των δύο ̟ροηγούµενων ̟αραγράφων 
µ̟ορεί να αίρεται ̟ριν α̟ό την 31η ∆εκεµβρίου 2013 µε α̟όφαση του 
Υ̟ουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά α̟ό 
γνώµη της ΡΑΕ, εκτιµώντας την ̟ορεία του ελλείµµατος του ειδικού 
Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και την ε̟ίτευξη των στόχων 
̟ου καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006. 

 

6. Α̟ό την αναστολή της ̟ερί̟τωσης 3 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις ̟ου εµ̟ί̟τουν στην ΚΥΑ «Ειδικό Πρόγραµµα Ανά̟τυξης 
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα 
και στέγες κτιρίων» (Β’ 1079/2009). 
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7. Για όσο χρονικό διάστηµα υφίσταται αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας 
βάσει των διατάξεων της ̟ερί̟τωσης (β) της ̟αρ. 3 του άρθρου 1 του 
ν.3468/2006 δεν είναι δυνατή η τρο̟ο̟οίηση άδειας ̟αραγωγής και 
̟ροσφοράς σύνδεσης για αύξηση ισχύος και δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
της ̟ερί̟τωσης α) της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006. 

 

8. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των ̟ερι̟τώσεων β) και γ) της 
υ̟ο̟αραγράφου 1 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.2 της ̟αραγράφου Ι. του άρθρου 
̟ρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222/12.11.2012) καθορίζεται: 

α. Σε 37% και 34% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου 
τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους κατά το 
χρονικό διάστηµα α̟ό 1 Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ιουνίου του 2013 και 
για τις ̟ωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου λαµβάνουν χώρα µετά την 1η 
Ιανουαρίου του 2013. β. Σε 42% και 40% αντίστοιχα ειδικά για τους 
φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή 
ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους µετά την 1η Ιουλίου του 2013. 
 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.5.: ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ι. 

 

1. Η ̟αράγραφος 15 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 καταργείται. Οι διατάξεις 
της υ̟ουργικής α̟όφασης ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β΄ 1901) 
εξακολουθούν να ισχύουν για τις εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ου έχουν υ̟οβληθεί 
µέχρι την έναρξη ισχύος των ̟ερι̟τώσεων 3 και 4 του ̟αρόντος. Μέχρι την 
έκδοση της α̟όφασης της ̟ερί̟τωσης 3 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.1. του 
̟αρόντος, µε την ο̟οία καθορίζεται ο τύ̟ος των ανωτέρω εγγυητικών 
ε̟ιστολών εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υ̟ουργικής α̟όφασης 
ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β΄ 1901). Η ισχύς της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης 
αρχίζει α̟ό την 1η Μαΐου 2014. 

 

2. Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. διαχειρίζεται όλες τις ̟ροσφορές σύνδεσης ̟ου έχουν 
χορηγηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος και αφορούν σε σταθµούς 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ̟ου συνδέονται στο δίκτυο. 

 

3. Οι διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 2 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.1. ισχύουν και για τις 
Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης ̟ου έχουν χορηγηθεί µέχρι την έναρξη 
ισχύος του ̟αρόντος νόµου. 

 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ. : ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Ληξι̟ρόθεσµες οφειλές ̟ρος τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ̟λην του 
ΝΑΤ δύνανται µετά α̟ό αίτηση των οφειλετών και εφόσον συντρέχει 
̟ραγµατική αδυναµία για την  καταβολή τους, να ρυθµίζονται και να 
καταβάλλονται σε δώδεκα (12) ισό̟οσες µηνιαίες δόσεις. 
 

2. α. Για την υ̟αγωγή στη ρύθµιση για οφειλές έως ̟έντε χιλιάδες (5.000,00) 
ευρώ οι ενδιαφερόµενοι ̟ρέ̟ει να δηλώνουν την αδυναµία εξόφλησης της 
οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή, ενώ ο αριθµός των  δόσεων καθορίζεται 
βάσει της αίτησης, λαµβάνοντας υ̟όψη ότι το ύψος της δόσης δεν µ̟ορεί να 
είναι κατώτερο των ̟ενήντα (50,00) ευρώ. 
 β. Για την υ̟αγωγή στη ρύθµιση για οφειλές άνω των ̟έντε χιλιάδων 
(5.000,00) ευρώ οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ̟ροσκοµίσουν τα α̟αραίτητα 
στοιχεία ̟ου α̟οδεικνύουν την αδυναµία ̟ληρωµής των οφειλών τους σε 
συντοµότερο χρόνο ̟εριλαµβανοµένων λε̟τοµερών ̟ληροφοριών σχετικά µε 
το εισόδηµά τους, την ακίνητη ̟εριουσία τους και το σύνολο των οφειλών 
τους. Η αίτηση υ̟αγωγής στη ρύθµιση α̟ορρί̟τεται εάν τα ̟αρασχεθέντα 
στοιχεία είναι ανακριβή ή ανε̟αρκή. Τα ̟αρασχεθέντα στοιχεία τα ο̟οία 
̟ρέ̟ει να α̟οδεικνύουν τη βιωσιµότητα του διακανονισµού, καθορίζονται 
µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στην ̟ερί̟τωση 8 της υ̟ο̟αραγράφου αυτής, 
σύµφωνα µε τις κάτωθι κατηγοριο̟οιήσεις: 
αα) Για οφειλές α̟ό ̟έντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ έως ̟ενήντα χιλιάδες 
(50.000,00) ευρώ κρίνεται α̟ό τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης η 
αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή καθώς και η 
βιωσιµότητα του διακανονισµού.  
ββ) Για οφειλές άνω των ̟ενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ έως εκατόν 
̟ενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ ο οφειλέτης ̟ρέ̟ει ε̟ι̟λέον να 
̟ροσκοµίζει βεβαίωση α̟ό ανεξάρτητο τρίτο φορέα ̟ερί της ορθότητας των 
οικονοµικών στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά τα ο̟οία να 
α̟οδεικνύουν την αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική 
στιγµή και τη βιωσιµότητα του διακανονισµού, µε δα̟άνες ̟ου βαραίνουν 
τον ίδιο. 
γγ) Για οφειλές άνω των εκατόν ̟ενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ ο 
οφειλέτης υ̟οχρεούται ̟λέον των ανωτέρω να ̟ροβεί στη ̟αροχή εγγυήσεων 
ή εµ̟ράγµατων εξασφαλίσεων ίσης αξίας µε τη συνολική οφειλή. Η αξία της 
εξασφάλισης θα καθοριστεί α̟ό τον τρίτο εκτιµητή.  
Οι ανεξάρτητοι εκτιµητές καθορίζονται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση 8 της 
̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου. 
Ως ανεξάρτητοι τρίτοι φορείς αναγνωρίζονται οι ορκωτοί λογιστές και οι 
κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήµατος.  
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Η ̟ιστο̟οίηση α̟ό τον ανεξάρτητο εκτιµητή εξετάζει όλες τις υ̟οχρεώσεις 
του οφειλέτη ̟ρος το κράτος και ̟ρος τρίτους, την ̟εριουσιακή κατάσταση 
του οφειλέτη ως ̟ρος την ̟αροχή ε̟αρκών εγγυήσεων για την χορήγηση 
διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, καθώς και τα α̟οτελέσµατα ε̟ί της 
αναµενόµενης ρευστότητας α̟ό την ενδεχόµενη υ̟αγωγή του οφειλέτη σε 
άλλους διακανονισµούς µε το δηµόσιο ή µε ιδιωτικούς φορείς.  Η 
εµ̟ράγµατη εξασφάλιση ε̟ί της διαθέσιµης ακίνητης ̟εριουσίας του 
οφειλέτη ̟ρέ̟ει να εξασφαλιστεί.  

3. Aρµόδια όργανα για την έκδοση α̟όφασης υ̟αγωγής στην ̟αρούσα 
ρύθµιση  είναι: 
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων ̟εριφερειακών ή 
το̟ικών υ̟οκαταστηµάτων ή οι διευθυντές των οικείων ταµείων ̟ροκειµένου 
για ̟εριφερειακά ή το̟ικά υ̟οκαταστήµατα στην ̟εριοχή των ο̟οίων 
λειτουργούν Ταµεία Είσ̟ραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  
β) Για τους λοι̟ούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµόδιος διευθυντής του 
οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή ̟ροϊστάµενοι των ̟εριφερειακών ή λοι̟ών 
το̟ικών µονάδων. 
γ) Ο̟οιαδή̟οτε άλλη οργανική µονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθοριστεί µε 
α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

4. Οι ̟ληρωµές θα διενεργούνται µε τη διαδικασία αυτόµατης χρέωσης 
τρα̟εζικού λογαριασµού. Η καταβολή της ̟ρώτης δόσης ή η εφά̟αξ 
εξόφληση των καθυστερούµενων εισφορών γίνεται µέχρι την τελευταία 
εργάσιµη ηµέρα του ε̟όµενου της υ̟οβολής της αίτησης υ̟αγωγής στη 
ρύθµιση του άρθρου αυτού µήνα για όλους τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης, ̟λην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του τ. ΕΤΕΑΜ.  
Ειδικά για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το τ. ΕΤΕΑΜ ως καταληκτική ηµεροµηνία 
ορίζεται η τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα διεκ̟εραίωσης των 
διαδικασιών ελέγχου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτές ̟ερατωθούν µετά την 20η 
ηµέρα εκάστου µηνός, η ανωτέρω ̟ροθεσµία ̟αρατείνεται µέχρι την 5η ηµέρα 
του ε̟όµενου µήνα της διεκ̟εραίωσης του ελέγχου.  
Οι ε̟όµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των 
ε̟όµενων µηνών, χωρίς να α̟αιτείται ιδιαίτερη ειδο̟οίηση του οφειλέτη.  

5. Στην ίδια ρύθµιση υ̟άγονται, µόνο αν ζητηθεί α̟ό τον οφειλέτη: 
α) οι οφειλές ̟ου τελούν σε αναστολή είσ̟ραξης, 
β) οι οφειλές ̟ου έχουν υ̟αχθεί σε ̟ροηγούµενες ρυθµίσεις, υ̟ό τον όρο ότι 
η συνολική διάρκεια της ρύθµισης ̟αραµένει ίδια. 

6. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται µε συνέ̟εια οι όροι 
αυτής: 
α. Χορηγείται στους υ̟όχρεους ̟ιστο̟οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 
διάρκειας ενός (1) µηνός, χωρίς ̟αρακράτηση. 
β. Αναστέλλεται η ̟οινική δίωξη σε βάρος των υ̟ευθύνων κατά τις διατάξεις 
των ̟αρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), ό̟ως ισχύει σήµερα 
και αναβάλλεται η εκτέλεση της ̟οινής ̟ου ε̟ιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η 
εκτέλεσή της διακό̟τεται. 
γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης ε̟ί 
κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει ̟ληρωθεί η ̟ρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης 
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α̟ολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα ̟ου έχουν ανασταλεί 
συνεχίζονται. 
δ. Αναστέλλεται ο χρόνος ̟αραγραφής των οφειλών, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις διατάξεις της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2556/1997 (Α' 
270).  

7. α.  Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης ε̟ιτρέ̟εται η καθυστέρηση ̟ληρωµής µίας 
(1) δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται υ̟οχρεωτικά µέχρι την ηµεροµηνία 
καταβολής της ε̟όµενης δόσης µε ̟ροσαύξηση εκ̟ρόθεσµης καταβολής 
δεκα̟έντε τοις εκατό (15%). 
β. Η µη εµ̟ρόθεσµη καταβολή και δεύτερης δόσης κατά τη διάρκεια της 
ρύθµισης είτε η δηµιουργία νέας φορολογικής ή ασφαλιστικής οφειλής, έχουν 
ως συνέ̟εια για το σύνολο της οφειλής: 
αα) την α̟ώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, 
ββ) την κατάσταση ως α̟αιτητού του συνόλου του υ̟ολοί̟ου της οφειλής,  
γγ) την ε̟ιδίωξη της είσ̟ραξής του µε όλα τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την 
ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα,  
δδ) την κατά̟τωση των εγγυήσεων της ̟ερί̟τωσης iii της ̟αραγράφου 2 του 
άρθρου αυτού. 
γ. Το ̟οσό της κύριας οφειλής ̟ου υ̟άγεται στη ̟αρούσα ρύθµιση 
ε̟ιβαρύνεται α̟ό 1.1.2013 µε ετήσιο ε̟ιτόκιο 8% ̟ροσαυξηµένο µε το 
σταθερό ε̟ιτόκιο αναφοράς της Ευρω̟αϊκής Κεντρικής Τρά̟εζας. 

8. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
καθορίζεται και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της 
̟αρούσας. 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.2. : ΡΥΘΜΙΣΗ «ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ» ΤΩΝ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Ληξι̟ρόθεσµες οφειλές ̟ρος τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ̟λην του 

ΝΑΤ, υ̟άγονται στη ρύθµιση «νέας αρχής» και καταβάλλονται ως 
ακολούθως: 
α) Κεφαλαιο̟οίηση τους, συµ̟εριλαµβανοµένων και των  ̟άσης φύσεως 
̟ροσαυξήσεων µέχρι την 31.12.2012 και καταβολή αυτών εφά̟αξ ή σε 
ισό̟οσες µηνιαίες δόσεις, ό̟ως αυτές ̟ροσδιορίζονται στην  αίτηση, µε τις 
εξής αντίστοιχες εκ̟τώσεις ε̟ί των κάθε είδους ̟ροσαυξήσεων, ̟ρόσθετων 
τελών και λοι̟ών ε̟ιβαρύνσεων. 
Η µείωση είναι της τάξης του 25% στις ̟ροσαυξήσεις εάν το χρέος εξοφληθεί 
µέχρι 30-06-2017, 30% εάν εξοφληθεί µέχρι 30-06-2016, 35% εάν εξοφληθεί 
µέχρι 30-06-2015, 40% εάν εξοφληθεί µέχρι 30-06-2014 και 50% εάν εξοφληθεί 
µέχρι 01-07-2013. 
β) Οι οφειλέτες θα ̟ρέ̟ει να είναι ενήµεροι ασφαλιστικά και φορολογικά α̟ό 
την 01-01-2013 ̟ροκειµένου να δύνανται να υ̟αχθούν στην ̟αρούσα 
ρύθµιση.   

2. α. Για την υ̟αγωγή στη ρύθµιση φυσικών ̟ροσώ̟ων ̟ου δεν ασκούν 
ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα για οφειλές έως ̟έντε χιλιάδες  (5.000,00) ευρώ 
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οι ενδιαφερόµενοι ̟ρέ̟ει να δηλώνουν την αδυναµία εξόφλησης της οφειλής 
τη δεδοµένη χρονική στιγµή, ενώ ο αριθµός των  δόσεων καθορίζεται βάσει 
του εισοδήµατός τους, λαµβάνοντας υ̟όψη ότι το ύψος της δόσης δεν µ̟ορεί 
να είναι κατώτερο των ̟ενήντα (50,00) ευρώ. 
β. Για την υ̟αγωγή στη ρύθµιση για οφειλές άνω των ̟έντε χιλιάδων 
(5.000,00) ευρώ οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ̟ροσκοµίσουν τα α̟αραίτητα 
στοιχεία ̟ου α̟οδεικνύουν την αδυναµία ̟ληρωµής των οφειλών τους σε 
συντοµότερο χρόνο, ̟εριλαµβανοµένων λε̟τοµερών ̟ληροφοριών σχετικά 
µε το εισόδηµά τους, την ακίνητη ̟εριουσία τους και το σύνολο των οφειλών 
τους. Η αίτηση υ̟αγωγής στη ρύθµιση α̟ορρί̟τεται εάν τα ̟αρασχεθέντα 
στοιχεία είναι ανακριβή ή ανε̟αρκή. Τα ̟αρασχεθέντα στοιχεία τα ο̟οία 
̟ρέ̟ει να α̟οδεικνύουν τη βιωσιµότητα του διακανονισµού, καθορίζονται 
µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στην ̟αράγραφο 10 του άρθρου αυτού, 
βασιζόµενα στις κάτωθι κατηγοριο̟οιήσεις: 
αα) Για οφειλές άνω των εβδοµήντα ̟έντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ έως 
τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ ο οφειλέτης ̟ρέ̟ει ε̟ι̟λέον να 
̟ροσκοµίζει βεβαίωση α̟ό ανεξάρτητο εκτιµητή ̟ερί της ορθότητας των 
οικονοµικών στοιχείων, καθώς και τα δικαιολογητικά ̟ου α̟οδεικνύουν την 
αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή, µε δα̟άνες 
̟ου βαραίνουν τον ίδιο. 
ββ) Για οφειλές άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ ο οφειλέτης 
υ̟οχρεούται ̟λέον των ανωτέρω να ̟ροβεί στη ̟αροχή εγγυήσεων ή 
εµ̟ράγµατων εξασφαλίσεων ίσης αξίας µε τη συνολική οφειλή. Η αξία της 
εξασφάλισης θα καθοριστεί α̟ό τον τρίτο εκτιµητή.  
Οι ανεξάρτητοι εκτιµητές καθορίζονται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 10 του 
̟αρόντος άρθρου. 
Ως ανεξάρτητοι τρίτοι φορείς αναγνωρίζονται οι ορκωτοί λογιστές και οι 
κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήµατος.  
Η ̟ιστο̟οίηση α̟ό τον ανεξάρτητο εκτιµητή εξετάζει όλες τις υ̟οχρεώσεις 
του οφειλέτη ̟ρος το κράτος και ̟ρος τρίτους, την ̟εριουσιακή κατάσταση 
του οφειλέτη ως ̟ρος την ̟αροχή ε̟αρκών εγγυήσεων για την χορήγηση 
διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, καθώς και τα α̟οτελέσµατα ε̟ί της 
αναµενόµενης ρευστότητας α̟ό την ενδεχόµενη υ̟αγωγή του οφειλέτη σε 
άλλους διακανονισµούς µε το δηµόσιο ή µε ιδιωτικούς φορείς.  Η 
εµ̟ράγµατη εξασφάλιση ε̟ί της διαθέσιµης ακίνητης ̟εριουσίας του 
οφειλέτη ̟ρέ̟ει να εξασφαλιστεί.  

3. Αρµόδια όργανα για την έκδοση α̟όφασης υ̟αγωγής στη ρύθµιση «νέας 
αρχής» είναι: 
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων ̟εριφερειακών ή 
το̟ικών υ̟οκαταστηµάτων ή οι διευθυντές των οικείων ταµείων ̟ροκειµένου 
για ̟εριφερειακά ή το̟ικά υ̟οκαταστήµατα στην ̟εριοχή των ο̟οίων 
λειτουργούν Ταµεία Είσ̟ραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  
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β) Για τους λοι̟ούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµόδιος διευθυντής του 
οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή ̟ροϊστάµενοι των ̟εριφερειακών ή λοι̟ών 
το̟ικών µονάδων. 
γ) Ο̟οιαδή̟οτε άλλη οργανική µονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθοριστεί µε 
α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

4. Η αίτηση του οφειλέτη για την υ̟αγωγή στη ρύθµιση δύναται να υ̟οβληθεί 
ά̟αξ στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό διάστηµα κατά τη 
διάρκεια ισχύος της ρύθµισης υ̟ό τις εξής ̟ροϋ̟οθέσεις: 
α) Η διάρκεια του διακανονισµού δεν µ̟ορεί να εκτείνεται ̟έραν της 30ης 
Ιουνίου 2017 και 
β) Καταβάλλονται ανελλι̟ώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές α̟ό 
1.1.2013 και εφεξής. 
Όσοι οφείλουν εισφορές και για το χρονικό διάστηµα α̟ό 1.1.2013 έως 31-03-
2013 και υ̟οβάλλουν αίτηση υ̟αγωγής στη ̟αρούσα ρύθµιση, µ̟ορούν να 
υ̟αχθούν σε αυτή, εφόσον καταβάλλουν τις οφειλές αυτές εφά̟αξ ή τις 
ρυθµίσουν σύµφωνα µε τις ̟άγιες διατάξεις ρύθµισης οφειλών. 

5. Η καταβολή της ̟ρώτης δόσης ή η εφά̟αξ εξόφληση των καθυστερούµενων 
εισφορών γίνεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ε̟όµενου της 
υ̟οβολής της αίτησης υ̟αγωγής στη ρύθµιση του άρθρου αυτού µήνα για 
όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ̟λην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του τ. 
ΕΤΕΑΜ.  
Ειδικά για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το τ. ΕΤΕΑΜ ως καταληκτική ηµεροµηνία 
ορίζεται η τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα διεκ̟εραίωσης των 
διαδικασιών ελέγχου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτές ̟ερατωθούν µετά την 20η 
ηµέρα εκάστου µηνός, η ανωτέρω ̟ροθεσµία ̟αρατείνεται µέχρι την 5η ηµέρα 
του ε̟όµενου µήνα της διεκ̟εραίωσης του ελέγχου. Οι ε̟όµενες δόσεις 
καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των ε̟όµενων µηνών, 
χωρίς να α̟αιτείται ιδιαίτερη ειδο̟οίηση του οφειλέτη.  
 

6. Στην ίδια ρύθµιση υ̟άγονται, µόνο αν ζητηθεί α̟ό τον οφειλέτη: 
α) οι οφειλές ̟ου τελούν σε αναστολή είσ̟ραξης, 
β) ληξι̟ρόθεσµα χρέη µέχρι την (συµ̟εριλαµβανοµένης και την ) 31-12-2012 
τα ο̟οία έχουν υ̟αχθεί σε άλλες ρυθµίσεις ̟ου είναι σε ισχύ και 
̟ληρώνονται οι δόσεις χωρίς καθυστέρηση, εάν η ̟αρούσα ρύθµιση έχει τον 
ίδιο ή µικρότερο αριθµό δόσεων.  

7. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται µε συνέ̟εια οι όροι 
αυτής: 
α) Χορηγείται στους υ̟όχρεους ̟ιστο̟οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 
διάρκειας ενός (1) µηνός, χωρίς ̟αρακράτηση. 
β) Αναστέλλεται η ̟οινική δίωξη σε βάρος των υ̟ευθύνων κατά τις διατάξεις 
των ̟αρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), ό̟ως ισχύει σήµερα 
και αναβάλλεται η εκτέλεση της ̟οινής ̟ου ε̟ιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η 
εκτέλεσή της διακό̟τεται. 
γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης ε̟ί 
κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει ̟ληρωθεί η ̟ρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης 
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α̟ολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα ̟ου έχουν ανασταλεί 
συνεχίζονται. 
δ) Αναστέλλεται ο χρόνος ̟αραγραφής των οφειλών, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις διατάξεις της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2556/1997  
(Α' 270).  

8. α.  Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης ε̟ιτρέ̟εται η καθυστέρηση ̟ληρωµής µίας 
(1) δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται υ̟οχρεωτικά µέχρι την ηµεροµηνία 
καταβολής της ε̟όµενης δόσης µε ̟ροσαύξηση εκ̟ρόθεσµης καταβολής 
δεκα̟έντε τοις εκατό (15%). 
β. Η µη εµ̟ρόθεσµη καταβολή και δεύτερης δόσης κατά τη διάρκεια της 
ρύθµισης είτε η δηµιουργία νέας φορολογικής ή ασφαλιστικής οφειλής, έχει 
ως συνέ̟εια για το σύνολο της οφειλής: 
αα) την α̟ώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, 
ββ) την κατάσταση ως α̟αιτητού του συνόλου του υ̟ολοί̟ου της οφειλής,  
γγ) την ε̟ιδίωξη της είσ̟ραξής του µε όλα τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την 
ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα,  
δδ) την κατά̟τωση των εγγυήσεων της ̟ερί̟τωσης iii της ̟αραγράφου 2 του 
άρθρου αυτού. 
γ. Το ̟οσό της κύριας οφειλής ̟ου υ̟άγεται στη ̟αρούσα ρύθµιση 
ε̟ιβαρύνεται α̟ό 1.1.2013 µε ετήσιο ε̟ιτόκιο ίσο µε το ε̟ιτόκιο 
αναχρηµατοδότησης της Ευρω̟αϊκής Κεντρικής Τρά̟εζας κατά το χρόνο 
υ̟οβολής της αίτησης, ̟ροσαυξηµένο κατά 800 µονάδες βάσης (δηλαδή 8%). 
δ. Οι ̟ληρωµές θα διενεργούνται µε τη διαδικασία αυτόµατης χρέωσης 
τρα̟εζικού λογαριασµού.  

9. Για τους οφειλέτες ̟ου υ̟οβάλλουν αίτηση υ̟αγωγής στις διατάξεις της 
̟αρούσας και για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών: 
α. Αναστέλλεται η ̟οινική δίωξη σε βάρος των υ̟ευθύνων κατά τις διατάξεις 
των ̟αρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), ό̟ως ισχύει σήµερα. 
β. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ̟οινής ̟ου ε̟ιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η 
εκτέλεσή της διακό̟τεται.   

10. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
καθορίζεται και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της 
̟αρούσας. 
 

11. Τα ̟ροβλε̟όµενα ̟ρόσθετα τέλη του εδαφίου δ' της ̟αραγράφου 1 του 
άρθρου 27 του α.ν.1846/1951 (Α' 179) ό̟ως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το 
άρθρο 21 του ν.4075/2012 (Α' 89), ̟αύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές 
εισφορές υ̟έρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, µισθολογικών 
̟εριόδων α̟ό 1.1.2013 και εφεξής, οι ο̟οίες δεν καταβάλλονται εµ̟ροθέσµως 
και αντικαθίστανται α̟ό ένα ετήσιο ε̟ιτόκιο ̟ου υ̟ολογίζεται για τη 
συνολική διάρκεια της ρύθµισης και ̟ου ισούται µε το ε̟ιτόκιο 
αναχρηµατοδότησης της Ευρω̟αϊκής Κεντρικής Τρά̟εζας, κατά το χρόνο 
υ̟οβολής της αίτησης, συν ένα ̟εριθώριο 800 µονάδων βάσης (δηλαδή 8%), 
υ̟ολογισµένο σε ετήσια βάση και µε αναδροµική εφαρµογή α̟ό 01-01-2013. 
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12. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου 9 του άρθρου 63 του ν.3996/2011 ( Α'170), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Το µέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων ̟ου έχει ε̟ιβληθεί στους 
οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διασφάλιση των α̟αιτήσεων του Ιδρύµατος 
αίρεται µε την υ̟αγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθµισης, κατό̟ιν 
σχετικού αιτήµατος. 
Α̟οδιδόµενα ̟οσά α̟ό κατασχέσεις εις  χείρας τρίτων ̟ου είχαν ε̟ιβληθεί 
̟ριν την υ̟αγωγή σε καθεστώς ρύθµισης, λαµβάνονται υ̟όψη για την 
κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθµισης». 

13. Για τις ε̟ιχειρήσεις της ̟αραγράφου 5ε του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, 
ό̟ως ισχύει, ̟ου θα υ̟αχθούν σε καθεστώς ρύθµισης ή ̟ου έχουν υ̟αχθεί σε 
καθεστώς ρύθµισης ̟ροηγούµενων διατάξεων και είναι συνε̟είς µε τους 
όρους αυτών, θα χορηγείται α̟οδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για την 
είσ̟ραξη λογαριασµών ∆ηµοσίου έργου, χωρίς ̟αρακράτηση, εφόσον το 
έργο για το ο̟οίο χορηγείται το α̟οδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες ή 
καθυστερούµενες οφειλές. Σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης οφειλής του έργου θα 
χορηγείται α̟οδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας µε ̟αρακράτηση τη 
συνολική οφειλή του έργου. 
 

14. Για τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου έχουν υ̟αχθεί σε καθεστώς ρύθµισης 
̟ροηγούµενων διατάξεων και είναι συνε̟είς µε τους όρους αυτών, θα 
χορηγείται α̟οδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για κάθε χρήση χωρίς 
̟αρακράτηση.  

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» 
 
Στο Υ̟ουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
δηµιουργείται το Πληροφοριακό  Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», µε το ο̟οίο - βάσει 
της ηλεκτρονικής υ̟οβολής, ̟ου ̟ροβλέ̟ει η 5072/6/25-2-2013 α̟όφαση του 
Υ̟ουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β΄ 449)- µε 
συνεχή ενηµέρωση και σε ̟ραγµατικό χρόνο  µετρώνται οι ροές α̟ασχόλησης 
στον ιδιωτικό µισθωτό τοµέα της οικονοµίας και α̟οτυ̟ώνονται κρίσιµα 
στοιχεία  της αγοράς εργασίας. Με α̟οφάσεις  του Υ̟ουργού Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίζονται τα στοιχεία της καταγραφής, 
̟ου δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση την δεκάτη ηµέρα του ε̟όµενου της 
καταγραφής µήνα. Με όµοια α̟όφαση δύναται να καθοριστεί και κάθε άλλη 
αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή της υ̟ο̟αραγράφου αυτής.  
 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.4. :ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 

 
Η διάταξη της ̟αρ.16 του άρθρου 15 του ν.3232/2004 (Α’ 48) ισχύει και για 
τους Υ̟οδιοικητές των ασφαλιστικών οργανισµών. 
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5.  
 

  
Το άρθρο 39 του ν.2084/92 ό̟ως συµ̟ληρώθηκε µε την ̟αρ.1 του άρθρου 2 
ν.2335/95, αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ.1 του άρθρου 16 του ν2556/97 και 
συµ̟ληρώθηκε µε το άρθρο 75 ν,2676/99 και αντικαθίστανται ως εξής: 
       

«Άρθρο 39 
                                              Ασφάλιση σε ένα φορέα 
 
1. Υ̟οχρεωτική ασφάλιση ε̟ιτρέ̟εται σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το 
∆ηµόσιο, ένα φορέα ε̟ικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθένειας 
και ένα φορέα ασφάλισης ̟ρόνοιας. 
 
2. Τα ̟ρόσω̟α, για τα ο̟οία ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις ισχύουσες διατάξεις 
υ̟οχρεωτική ασφάλιση σε ̟ερισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς, 
ασφαλίζονται υ̟οχρεωτικά σε ένα φορέα, τον ο̟οίο ε̟ιλέγουν µε δήλωσή 
τους, ̟ου υ̟οβάλλεται κάθε φορά σε όλους τους αρµόδιους φορείς και τους 
οικείους εργοδότες, εντός έξι (6) µηνών α̟ό την ανάληψη της δεύτερης 
α̟ασχόλησης - µισθωτής ή αυτοα̟ασχόλησης – ή την α̟όκτηση της 
ιδιότητας. 

Σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής δήλωσης εντός της ̟αρα̟άνω ̟ροθεσµίας η 
υ̟οχρεωτική ασφάλιση χωρεί στο φορέα ̟ου υ̟άγεται η κατά το ̟ρώτον 
αναληφθείσα µισθωτή α̟ασχόληση ή αυτοα̟ασχόληση ή η ιδιότητα µε 
εξαίρεση την ασφάλιση στο Ταµείο Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως 
Υγειονοµικών και στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργολη̟τών 
δηµοσίων έργων, η ο̟οία είναι υ̟οχρεωτική. 

Ειδικά για τον ΟΑΕΕ, ̟ρόσω̟α υ̟ακτέα στην ασφάλισή του, λόγω 
ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας, τα ο̟οία ̟αράλληλα  ασφαλίζονται σε 
άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το δηµόσιο, ασφαλίζονται υ̟οχρεωτικά στον 
ΟΑΕΕ, εφ’όσον οι µηνιαίες α̟οδοχές α̟ό την άλλη δραστηριότητα, είναι 
κατώτερες του κατώτατου ορίου µισθού της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας, ό̟ως ισχύει µετά τον ν.4046/12. 

Όλα τα ̟αρα̟άνω ̟ρόσω̟α ασφαλίζονται υ̟οχρεωτικά στους φορείς 
ασθενείας, ε̟ικουρικής ασφάλισης και ̟ρόνοιας ̟ου αντιστοιχούν στο 
συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης ε̟ιλογής τους. 

Εάν το ασφαλιστικό καθεστώς ε̟ιλογής δεν ̟εριλαµβάνει όλους τους 
κλάδους ασφάλισης, οι ο̟οίοι υφίστανται στο ασφαλιστικό καθεστώς, στο 
ο̟οίο τα ̟αρα̟άνω ̟ρόσω̟α µ̟ορούσαν να υ̟αχθούν λόγω ιδιότητας ή 
µισθωτής α̟ασχόλησης ή αυτοα̟ασχόλησης, τότε τα ̟ρόσω̟α αυτά, ως ̟ρος 
τους ελλεί̟οντες κλάδους, ασφαλίζονται υ̟οχρεωτικά στους αντίστοιχους 
κλάδους του ασφαλιστικού καθεστώτος στο ο̟οίο µ̟ορούσαν να υ̟αχθούν 
λόγω ιδιότητας ή µισθωτής α̟ασχόλησης ή αυτοα̟ασχόλησης. 

Εφόσον ε̟ιθυµούν, τα ̟ρόσω̟α αυτά δύναται να ασφαλιστούν 
̟ροαιρετικά και σε ̟ερισσότερους του ενός φορείς, αν αυτό ̟ροβλέ̟εται α̟ό 
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την ισχύουσα νοµοθεσία, ύστερα α̟ό σχετική αίτηση ̟ου υ̟οβάλλεται στον 
αρµόδιο φορέα εντός της ̟αρα̟άνω εξάµηνης ̟ροθεσµίας. 

Στην ̟ερί̟τωση αυτή υ̟οχρεούνται στην καταβολή του συνόλου των 
ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένου, εργοδότη και Κράτους των 
̟ροβλε̟όµενων α̟ό τις ισχύουσες διατάξεις για τον οικείο φορέα. 
 
3. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 
ε̟ιλύεται κάθε αµφισβήτηση ̟ου θα ̟ροκύψει α̟ό την εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου αυτού και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία 
λε̟τοµέρεια.»   

 

      
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ. :∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ.1. 

1. α. Στο άρθρο 14 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 4 ως εξής: 
«4.  Για α̟οσ̟άσεις ̟ροσω̟ικού της Ελληνικής Αστυνοµίας ̟ου 
διατάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ̟.δ. 100/2003 (Α΄ 
94) ̟ρος αντιµετώ̟ιση της ̟αράνοµης µετανάστευσης στα σύνορα της χώρας 
ή για τη φύλαξη κέντρων ̟ρώτης υ̟οδοχής ή εγκαταστάσεων ό̟ου 
κρατούνται αλλοδα̟οί δικαιολογούνται οδοι̟ορικά έξοδα για όλες τις 
ηµέρες της α̟όσ̟ασής τους και για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι µηνών 
συνολικά ανά ηµερολογιακό έτος». 
β.  Η ισχύς της ̟ροηγούµενης ̟ερί̟τωσης αρχίζει α̟ό 01-04-2013. 

 
2. Συµβάσεις, συµφωνίες και α̟οφάσεις εξασφάλισης ̟αροχής υ̟ηρεσιών για 

την τεχνική, ̟τητική και εφοδιαστική υ̟οστήριξη- συντήρηση των εναερίων 
µέσων του Π.Σ., καθώς και συµβάσεις, συµφωνίες και α̟οφάσεις εξασφάλισης 
µέσω µίσθωσης εναερίων µέσων αερο̟υρόσβεσης µετά των ̟ληρωµάτων 
̟τητικής και τεχνικής υ̟οστήριξής τους ή συµβάσεις, συµφωνίες και 
α̟οφάσεις εξασφάλισης ̟αροχής υ̟ηρεσιών αερο̟υρόσβεσης µε µίσθωση 
ελικο̟τέρων δασο̟υρόσβεσης µετά των ̟ληρωµάτων ̟τητικής και τεχνικής 
υ̟οστήριξης τους, οι ο̟οίες συνήφθησαν ή εκδόθηκαν, αντιστοίχως, για τις 
ανάγκες της ̟ροηγούµενης αντι̟υρικής ̟εριόδου και εντεύθεν, κατό̟ιν 
διεθνούς διαγωνισµού µέσω διεθνών ή ευρω̟αϊκών οργανισµών για την 
αντιµετώ̟ιση αναγκών ̟υρο̟ροστασίας, εγκρίνονται, ισχύουν και 
εφαρµόζονται και κατά την ε̟ικείµενη αντι̟υρική ̟ερίοδο, για την 
ταυτότητα των ε̟ιχειρησιακών αναγκών, βάσει των ̟ροσφορών ̟ου 
υ̟άρχουν και τυχόν ανα̟ροσαρµογών αυτών, οι ο̟οίες εγκρίνονται, και 
καθίστανται ανα̟όσ̟αστο µέρος των συµβάσεων, συµφωνιών και 
α̟οφάσεων αυτών. Οι κάθε είδους δα̟άνες εκτέλεσης των ως άνω 
συµβάσεων, συµφωνιών και α̟οφάσεων, ό̟ως εγκρίνονται µε το 
̟ροηγούµενο εδάφιο, ̟ληρώνονται µε την έκδοση κατά τις κείµενες διατάξεις 
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Χρηµατικών Ενταλµάτων Προ̟ληρωµής, βάσει α̟οφάσεων ̟ου εκδίδονται 
α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος, καλύ̟τοντας και 
τυχόν νοµισµατικές διακυµάνσεις, χωρίς να α̟αιτείται ̟ράξη άλλου 
διοικητικού οργάνου.  

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

 
1. Η ̟αρ. 1 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982 (Α’79), ό̟ως το άρθρο αυτό 

̟ροστέθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 2265/1994 (Α’209) και τρο̟ο̟οιήθηκε µε το 
αρ. 18 ̟αρ. 1 του ν. 3938/2011, αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«1. Ο νόµος αυτός, ό̟ως ισχύει σήµερα, εκτός α̟ό τις διατάξεις των άρθρων 1 
̟αρ. 3, 7 ̟αρ. 1 και 3, 11 ̟αρ. 1 εδάφ. 2, 12, 14 ̟αρ. 3−10, 15, 16 ̟αρ. 5 και 7 – 
9, 17, 18 ̟αρ. 1, 19 – 22, 23 ̟αρ. 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρµόζεται 
ανάλογα, µε τις ειδικές ρυθµίσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στις ε̟όµενες 
̟αραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργεία αστυνοµικούς 
υ̟αλλήλους κάθε βαθµού της Ελληνικής Αστυνοµίας.»  
 

2. Η ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αρ. 4 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982 το ο̟οίο 
̟ροστέθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 2265/1994 και τρο̟ο̟οιήθηκε µε το αρ. 18 
̟αρ. 2 του ν. 3938/2011 (Α’61) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«α. Σε κάθε νοµό µία ένωση αστυνοµικών υ̟αλλήλων µέχρι και το βαθµό του 
ανθυ̟αστυνόµου και σε κάθε διοικητική ̟εριφέρεια (Ο.Τ.Α.) µία ένωση 
αξιωµατικών ως ̟ρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μέλη των 
οργανώσεων αυτών µ̟ορούν να είναι µόνο όσοι υ̟ηρετούν στα όρια του 
νοµού ή της διοικητικής ̟εριφέρειας, αντίστοιχα. Οι αξιωµατικοί δύνανται, 
αντί της ένωσης αξιωµατικών, να γίνονται µέλη της ένωσης αστυνοµικών 
υ̟αλλήλων. Οι ανθυ̟αστυνόµοι δύνανται αντί της ένωσης αστυνοµικών 
υ̟αλλήλων να γίνονται µέλη της ένωσης αξιωµατικών.» 
 

3. Η ̟αρ. 5 του άρθρου 30α του ν.1264/1982 το ο̟οίο ̟ροστέθηκε µε το άρθρο 1 
του ν.2265/1994 και τρο̟ο̟οιήθηκε µε το αρ. 18 ̟αρ. 3 του ν. 3938/2011 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«5. Κάθε αστυνοµικός υ̟άλληλος δικαιούται να είναι µέλος µόνο της 
̟ρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του νοµού ή της διοικητικής 
̟εριφέρειας ό̟ου υ̟ηρετεί. Σε ̟ερί̟τωση µετάθεσής του σε άλλο νοµό ή σε 
άλλη ̟εριφέρεια διαγράφεται υ̟οχρεωτικά α̟ό τη συνδικαλιστική 
οργάνωση, της ο̟οίας ήταν µέλος και δικαιούται να εγγραφεί στη 
συνδικαλιστική οργάνωση του νοµού ή της διοικητικής ̟εριφέρειας στην 
ο̟οία µετατίθεται.  Η υ̟οχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η µετάθεση έγινε 
για λόγους εκ̟αίδευσης ή µετεκ̟αίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.» 
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4. Οργανώσεις αστυνοµικών υ̟αλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας ̟ου έχουν 
ήδη συσταθεί οφείλουν να ̟ροσαρµόσουν τα καταστατικά τους στις ανωτέρω 
διατάξεις και να ζητήσουν την έγκριση αυτών α̟ό τα αρµόδια δικαστήρια 
µέσα σε έξι (6) µήνες α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου. Μόνο οι 
ενώσεις αστυνοµικών ̟ου λειτουργούν σύµφωνα µε τις ̟ροαναφερόµενες 
διατάξεις εκ̟ροσω̟ούν τα συµφέροντα των αστυνοµικών.  
 

5. Στο άρθρο 30α του ν. 1264/1982, ό̟ως ισχύει, ̟ροστίθεται εκ νέου η 
̟αράγραφος 9 ό̟ως ίσχυε ̟ριν την κατάργησή της α̟ό το αρ. 18 ̟αρ. 6 του 
ν. 3938/2011, η ο̟οία έχει ως εξής:  

 
«9. Η εκλογή των οργάνων και αντι̟ροσώ̟ων των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων γίνεται α̟ό ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο ο̟οίο 
συµ̟εριλαµβάνονται όλοι οι υ̟οψήφιοι. Κάθε εκλογέας µ̟ορεί να 
θέσει αριθµό σταυρών ίσο µε το 1/3 του αριθµού των εδρών του 
διοικητικού συµβουλίου ή της ελεγκτικής ε̟ιτρο̟ής ή των 
αντι̟ροσώ̟ων. Σε ̟ερί̟τωση κλάσµατος, ο ε̟ιτρε̟όµενος αριθµός 
σταυρών στρογγυλο̟οιείται στον αµέσως ̟ροηγούµενο ακέραιο. 
Εκλέγονται κατά σειρά οι υ̟οψήφιοι ̟ου συγκέντρωσαν τους 
̟ερισσότερους σταυρούς ̟ροτίµησης, έως ότου συµ̟ληρωθεί ο αριθµός 
των εδρών του διοικητικού συµβουλίου ή της ελεγκτικής ε̟ιτρο̟ής ή 
των αντι̟ροσώ̟ων.» 

 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 
 
 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1. : ΕΘΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ  
 

1. Συνιστάται θέση Εθνικού Συντονιστή για την Κατα̟ολέµηση  της ∆ιαφθοράς, 
(Εθνικός Συντονιστής), ο ο̟οίος  υ̟άγεται α̟ευθείας στον  Πρωθυ̟ουργό.  
Α̟οστολή του Εθνικού Συντονιστή είναι  η   διαµόρφωση  Εθνικής 
Στρατηγικής για την κατα̟ολέµηση  της διαφθοράς  σε όλα τα ε̟ί̟εδα του 
δηµόσιου  τοµέα (̟ολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό), η 
̟αρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρµογής της στρατηγικής αυτής  
καθώς και ο συντονισµός όλων των φορέων ̟ου εµ̟λέκονται στην εφαρµογή 
της ανωτέρω εθνικής στρατηγικής.   

Ο Εθνικός Συντονιστής υ̟οστηρίζεται στο έργο του α̟ό α) την Συντονιστική 
Ε̟ιτρο̟ή για την Κατα̟ολέµηση της ∆ιαφθοράς και β) το Συµβουλευτικό 
Σώµα. 

 

2.  Για τη  θέση του Εθνικού Συντονιστή   ε̟ιλέγεται ̟ρόσω̟ο εγνωσµένου 
κύρους και ευρύτερης  α̟οδοχής  ̟ου  διορίζεται µε α̟όφαση του 
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Πρωθυ̟ουργού για ̟ενταετή θητεία µε ̟λήρη και α̟οκλειστική α̟ασχόληση.  
Α̟αλλαγή α̟ό τα καθήκοντά του ε̟ιτρέ̟εται για ανε̟άρκεια  άσκησης των 
καθηκόντων του για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή για  αδυναµία άσκησής τους  λόγω 
νόσου, µε α̟όφαση  του Πρωθυ̟ουργού.   Αντί διορισµού ε̟ιτρέ̟εται η 
κάλυψη της θέσης µε ανάθεση καθηκόντων σε δηµόσιο  υ̟άλληλο ή 
λειτουργό,  ο ο̟οίος ε̟ιλέγει είτε τις α̟οδοχές της θέσης αυτής είτε αυτές της 
οργανικής του θέσης.  Ανανέωση της θητείας του Εθνικού Συντονιστή 
ε̟ιτρέ̟εται µια µόνο φορά. 

 

3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Εθνικού Συντονιστή αναστέλλεται η 
άσκηση ο̟οιασδή̟οτε ε̟αγγελµατικής του δραστηριότητας.   

 

4. Ο Εθνικός Συντονιστής λαµβάνει α̟οδοχές Γενικού Γραµµατέα Υ̟ουργείου. 
 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.2. : ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

 

1.  Ο Εθνικός Συντονιστής:  
 

α)  Καταρτίζει   σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ̟ρόληψη και την 
κατα̟ολέµηση της διαφθοράς. 
β)   Εξειδικεύει τη στρατηγική  αυτή µε µέτρα και δράσεις κατά Υ̟ουργείο και 
φορέα. 
γ)  Ε̟ικαιρο̟οιεί την εθνική στρατηγική και τις εξειδικεύσεις της ο̟οτεδή̟οτε 
̟αρίσταται ανάγκη. 
δ)  Παρακολουθεί την εφαρµογή του σχεδίου, ελέγχει την τήρησή του και 
ε̟εµβαίνει στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου δια̟ιστώνονται α̟οκλίσεις. 
ε)  Συντονίζει όλες τις υ̟ηρεσίες και τους φορείς ̟ου εµ̟λέκονται στην  
εφαρµογή της  εθνικής στρατηγικής για την κατα̟ολέµηση της διαφθοράς, 
αναλαµβάνοντας τις αναγκαίες  ̟ρωτοβουλίες και ενέργειες ̟ρος το σκο̟ό 
αυτό για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της α̟οτελεσµατικότητας της 
εθνικής στρατηγικής, εξαιρουµένου του συντονισµού των ελεγκτικών 
σωµάτων. 
στ)  Αξιολογεί την εφαρµογή και την ̟ρόοδο της εθνικής στρατηγικής και των 
α̟οτελεσµάτων της κα ενηµερώνει σχετικά τον Πρωθυ̟ουργό και τη Βουλή. 
ζ) Ο Εθνικός Συντονιστής α̟ολαµβάνει ανεξαρτησίας στην άσκηση των 
καθηκόντων του. 
 
 

2. Ο Εθνικός Συντονιστής για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων και την 
εκ̟λήρωση της α̟οστολής του ̟ροβαίνει ιδίως στις ακόλουθες  ενέργειες : 
 
α)  Συνεργάζεται µε τους Υ̟ουργούς οι ο̟οίοι αµέσως ή εµµέσως εµ̟λέκονται 
και ανταλλάσσει α̟όψεις σχετικά µε τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης 
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̟ολιτικής για τον εντο̟ισµό των εστιών διαφθοράς, την ̟ρόληψη και την 
καταστολή της διαφθοράς,  και την καλύτερη εφαρµογή του σχετικού σχεδίου 
καθώς και το συντονισµό των διαφόρων εµ̟λεκόµενων υ̟ηρεσιών και 
φορέων.  Στο ̟λαίσιο της συνεργασίας αυτής εισηγείται στους αρµόδιους 
Υ̟ουργούς νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις. 
 
β)  Συνεργάζεται µε τις Υ̟ηρεσίες και τους φορείς ̟ου εµ̟λέκονται στην 
κατα̟ολέµηση της διαφθοράς και συντονίζει τη δράση τους σε σχετικά 
θέµατα. 
 
γ)  Μ̟ορεί να ζητεί α̟ό τις αρµόδιες διοικητικές  υ̟ηρεσίες στατιστικά 
στοιχεία καθώς και άλλα στοιχεία και ̟ληροφορίες σχετικά µε υ̟οθέσεις 
διαφθοράς και να α̟ευθύνει ̟ρος αυτές τις αναγκαίες για το συντονισµό του 
έργου τους συστάσεις. 
 
δ)  Μ̟ορεί να ζητεί α̟ό τις αρµόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές 
στατιστικά στοιχεία καθώς και ̟ληροφορίες για τη δικονοµική ̟ορεία των 
υ̟οθέσεων διαφθοράς και να λαµβάνει αντίγραφα βουλευµάτων,  
δικαστικών α̟οφάσεων και άλλων ̟ράξεων των δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών. 
 
ε)  Συνεργάζεται µε τους  διευθύνοντες στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές 
όλων των βαθµών και ανταλλάσσει α̟όψεις σχετικά µε θέµατα της 
αρµοδιότητάς του.   
 
 

3.  Η εθνική στρατηγική ̟ρόληψης και κατα̟ολέµησης της διαφθοράς 
διαµορφώνεται µε χρονικό ορίζοντα τριετίας και εξειδικεύεται σε 
βραχυ̟ρόθεσµες δράσεις.  Πριν α̟ό  τη  λήξη της τριετίας διαµορφώνεται το 
̟λαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ε̟όµενη τριετία. 
 

4. Ο Εθνικός Συντονιστής για το σχεδιασµό και την εξειδίκευση της εθνικής 
στρατηγικής για την κατα̟ολέµηση της διαφθοράς, λαµβάνει υ̟όψη και το 
γενικό  ̟λαίσιο  ̟ου έχει α̟οτυ̟ωθεί στον  Οδικό Χάρτη για τη 
κατα̟ολέµηση της διαφθοράς και ο ο̟οίος α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του 
µνηµονίου κατανόησης  ̟ου έχει υ̟ογραφεί  α̟ό 4.10.2012, µεταξύ των 
Υ̟ουργείων ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
Οικονοµικών,  ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων  ∆ικαιωµάτων, 
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του εκ̟ροσώ̟ου της 
Οµάδας ∆ράσης για την Ελλάδα. 
 

5. Ο Εθνικός Συντονιστής ενηµερώνει τον Πρωθυ̟ουργό και τη Βουλή µε  
ετήσια έκθεση  ̟ου υ̟οβάλλεται το ̟ρώτο δίµηνο κάθε έτους και ̟εριέχει 
αξιολόγηση της εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής  και των α̟οτελεσµάτων 
της.  Μ̟ορεί ε̟ίσης να ενηµερώνει τον Πρωθυ̟ουργό ή τον Υ̟ουργό 
Ε̟ικρατείας ο̟οτεδή̟οτε, εκτάκτως, αν ανακύψουν δυσλειτουργίες 
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εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής ή συντονισµού, η αντιµετώ̟ιση των 
ο̟οίων δεν καταστεί δυνατή στο ̟λαίσιο των κατά τα ανωτέρω συνεργασιών 
και διαβουλεύσεων.  

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.3. : ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 
 

1.  Η Συντονιστική Ε̟ιτρο̟ή  α̟οτελείται α̟ό :  
 
1.  Τον Εθνικό Συντονιστή 
2.  Τον  Γενικό Γραµµατέα του Υ̟ουργείου Οικονοµικών,  
3. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υ̟ουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
4.  Τον  Γενικό Γραµµατέα  του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 
5.  Τον  Γενικό Γραµµατέα του Υ̟ουργείου  ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρω̟ίνων  ∆ικαιωµάτων. 
6.  Τον  Ειδικό Γραµµατέα του Σ∆ΟΕ 
7.  Τον  Προϊστάµενο της Μονάδας Χρηµατοοικονοµικών  Πληροφοριών του 
Υ̟ουργείου  Οικονοµικών, 
8.  Τον Εισαγγελέα κατά της ∆ιαφθοράς  
9.  Τον ̟ροϊστάµενο της Αρχής  Κατα̟ολέµησης της Νοµιµο̟οίησης Εσόδων 
α̟ό Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της 
Τροµοκρατίας και  Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 
10.  Τον Συνήγορο του Πολίτη  
11.  Τον Γενικό Ε̟ιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  
12.  Τον  ∆ιευθυντή της  Οικονοµικής   Αστυνοµίας. 
 
Της Συντονιστικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ροεδρεύει ο Εθνικός Συντονιστής. 
 
 

2. Κάθε µέλος της  Συντονιστικής  Ε̟ιτρο̟ής  µ̟ορεί να συνοδεύεται και α̟ό   
ένα  στέλεχος  α̟ό καθένα α̟ό τους   κατά τα ανωτέρω φορείς,  το ο̟οίο  έχει 
ειδικές  γνώσεις  και ̟αρακολουθεί  τα  θέµατα κατα̟ολέµησης της 
διαφθοράς, στα ο̟οία εµ̟λέκεται ο οικείος φορέας. Τα ̟ρόσω̟α ̟ου 
συνοδεύουν µέλη της Συντονιστικής Ε̟ιτρο̟ής κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο, 
δεν µετέχουν στις συζητήσεις της.  

 

3. Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Ε̟ιτρο̟ής µ̟ορεί να ̟ροσκαλούνται, 
κατά ̟ερί̟τωση, εκ̟ρόσω̟οι άλλων συναφών υ̟ηρεσιών ή φορέων  ή 
εµ̟ειρογνώµονες ̟ροκειµένου να συµµετάσχουν στις συζητήσεις των 
θεµάτων και να διατυ̟ώσουν τη γνώµη τους.    
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4. Η  Συντονιστική Ε̟ιτρο̟ή συνεδριάζει  ύστερα α̟ό ̟ρόσκληση του 
Προέδρου της σε τακτά χρονικά διαστήµατα ̟ου ορίζονται α̟ό τον ίδιο.  
Έκτακτη σύγκληση µ̟ορεί να γίνεται σε ̟ερί̟τωση αντιµετώ̟ισης 
κατε̟είγοντος  θέµατος. 

 

5. Τα µέλη της Συντονιστικής Ε̟ιτρο̟ής ορίζονται µε α̟όφαση του 
Πρωθυ̟ουργού ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 

6. Έργο της Συντονιστικής Ε̟ιτρο̟ής είναι η  υ̟οστήριξη   του Εθνικού 
Συντονιστή στην εκτέλεση του έργου του.  Ειδικότερα  συµβάλλει  µε 
συζητήσεις και ̟ροτάσεις  στη διαµόρφωση  και  α̟οτελεσµατική εφαρµογή 
της εθνικής στρατηγικής για την κατα̟ολέµηση της διαφθοράς και το 
συντονισµό  των εµ̟λεκόµενων Υ̟ηρεσιών και Φορέων. 

 

7. Ο Εθνικός Συντονιστής µ̟ορεί ο̟οτεδή̟οτε να συγκαλέσει ad hoc 
συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής µε τη συµµετοχή ορισµένων µόνο µελών της για 
την αντιµετώ̟ιση συγκεκριµένων θεµάτων εφαρµογής της εθνικής 
στρατηγικής και συντονισµού, ̟ου αφορούν τις Υ̟ηρεσίες ή τους φορείς  ̟ου 
εκ̟ροσω̟ούν τα µέλη αυτά. 

 

8. Τα µέλη της Συντονιστικής Ε̟ιτρο̟ής : 
α)  Παρέχουν στον Εθνικό Συντονιστή  όλες τις διαθέσιµες ̟ληροφορίες, 
στοιχεία και δεδοµένα των Υ̟ηρεσιών ή  φορέων ̟ου εκ̟ροσω̟ούν, ̟ου 
είναι αναγκαία για το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση της 
εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς. 

β) Συµβάλλουν στο συντονισµό της δράσης και των ̟ρακτικών των 
Υ̟ηρεσιών ή των φορέων ̟ου εκ̟ροσω̟ούν στα θέµατα ̟ου τους ζητείται 
α̟ό τον Εθνικό Συντονιστή ή ̟ου ανακύ̟τουν α̟ό τις συζητήσεις κατά τις 
συνεδριάσεις της Συντονιστικής Ε̟ιτρο̟ής. 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4.: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

 
 

1. Ο Εθνικός Συντονιστής και η Συντονιστική  Ε̟ιτρο̟ή υ̟οστηρίζεται α̟ό 
Συµβουλευτικό Σώµα, ο αριθµός των µελών του ο̟οίου δεν ε̟ιτρέ̟εται να 
υ̟ερβαίνει τα εννέα.  Μέλη του Συµβουλευτικού Σώµατος ορίζονται 
̟ρόσω̟α µε ειδικές γνώσεις και εµ̟ειρία στην κατα̟ολέµηση της διαφθοράς 
ή στη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ό̟ως καθηγητές Πανε̟ιστηµίων 
και ειδικοί ε̟ιστήµονες µε συναφές γνωστικό αντικείµενο, δικαστικοί 
λειτουργοί ̟ρόσω̟α ̟ου διαθέτουν εµ̟ειρία σε συναφή θέµατα, ή 
εκ̟ρόσω̟οι ηµεδα̟ών ή αλλοδα̟ών φορέων ̟ου ασχολούνται µε την 
κατα̟ολέµηση της διαφθοράς. 
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2. Το Συµβουλευτικό Σώµα έχει ως α̟οστολή να συµβουλεύει τον Εθνικό  
Συντονιστή  και την Συντονιστική Ε̟ιτρο̟ή ε̟ί θεµάτων ̟ου εισάγονται 
σ΄αυτό.  
 

3. Με α̟όφαση του Πρωθυ̟ουργού ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, ορίζονται τα µέλη του Συµβουλευτικού Σώµατος.   Με όµοια 
α̟όφαση ορίζεται   ένα α̟ό τα µέλη του ως Πρόεδρος του Συµβουλευτικού 
Σώµατος. 

 

4. Η γραµµατειακή υ̟οστήριξη του Συµβουλευτικού Σώµατος ̟αρέχεται α̟ό 
̟ροσω̟ικό της γραµµατείας του Εθνικού Συντονιστή. 

 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.5.: ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
 

1. Για την υ̟οστήριξη του έργου του Εθνικού Συντονιστή για την 
Κατα̟ολέµηση  της ∆ιαφθοράς  συνιστώνται : 
 
α.  Τρεις  (3) θέσεις  ̟ροσω̟ικού  κατηγορίας Πανε̟ιστηµιακής εκ̟αίδευσης  
µε τριετή τουλάχιστον υ̟ηρεσία, µε ̟ολύ καλή τουλάχιστον γνώση της 
αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας. 
β.  Πέντε  (5) θέσεις  ∆ιοικητικών  υ̟αλλήλων κατηγορίας ∆Ε µε βαθµούς Β΄- 
ΣΤ΄, µε τετραετή τουλάχιστον υ̟ηρεσία, καλή τουλάχιστον γνώση της 
αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας και γνώση χειρισµού Η/Υ. 
 
 

2.  Οι θέσεις της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου καλύ̟τονται  µε  α̟όσ̟αση  
υ̟αλλήλων του δηµόσιου τοµέα.   Η α̟όσ̟αση γίνεται µε  α̟όφαση του  
Πρωθυ̟ουργού, κατά ̟αρέκκλιση των κειµένων διατάξεων και  χωρίς 
χρονικό ̟εριορισµό.  Οι θέσεις των  υ̟αλλήλων  της ̟ροηγούµενης 
̟αραγράφου µ̟ορεί  να καλύ̟τονται  και µε µετάταξη µονίµων  ̟ολιτικών 
υ̟αλλήλων  του δηµοσίου, ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ, κατά ̟αρέκκλιση των κειµένων 
διατάξεων, µε α̟όφαση του Πρωθυ̟ουργού.   

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ. 6.: ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

1. Οι δα̟άνες λειτουργίας,  καλύ̟τονται α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Γενικής 
Γραµµατείας Πρωθυ̟ουργού, η ο̟οία και υ̟οστηρίζει διαχειριστικά τον 
Εθνικό Συντονιστή.  Η διενέργεια  των αντίστοιχων δα̟ανών γίνεται α̟ό τον 
Εθνικό Συντονιστή ως κύριο  διατάκτη. 

 

2. Με α̟όφαση του Εθνικού Συντονιστή εγκρίνεται η µετακίνηση ο̟οιουδή̟οτε 
µέλους της Συντονιστικής Ε̟ιτρο̟ής για εκτέλεση υ̟ηρεσίας στο εσωτερικό ή 
το εξωτερικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2685/1999. 
 



114 

 

ΆΡΘΡΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει α̟ό τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις ε̟ιµέρους διατάξεις του. 
 
 

Αθήνα,    Α̟ριλίου 2013 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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