ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
EKΘΕΣΗ
Της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Επείγοντα
µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων συνήλθε
στις 27 Απριλίου 2013 σε συνεδρίαση, υπό την προεδρία
του Προέδρου αυτής, κ. Αντωνίου Μπέζα, µε αντικείµενο
την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
Το ανωτέρω σχέδιο νόµου χαρακτηρίστηκε από την
Κυβέρνηση ως κατεπείγον και η Επιτροπή αποδέχθηκε,
κατά πλειοψηφία, το χαρακτηρισµό του ως κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Κανονισµού της
Βουλής.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ιωάννης Στουρνάρας, o Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Αντώνιος Μανιτάκης, ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας
Λυκουρέντζος, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννης Βρούτσης, ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Δηµήτριος Σταµάτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Γεώργιος Μαυραγάνης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Αθανάσιος Σκορδάς και
ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου, καθώς και
αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο έλαβαν η Εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, κυρία Φεβρωνία Πατριανάκου, ο Εισηγητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Επαµεινώνδας (Νότης) Μαριάς, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, κ. Ηλίας Παναγιώταρος, η Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κυρία Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, ο Ειδικός
Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, καθώς και οι Βουλευτές
κ.κ. Αλέξιος Μητρόπουλος, Άννα – Μισέλ Ασηµακοπούλου, Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης, Αλέξανδρος Κοντός,
Φωτεινή Αραµπατζή, Αθανάσιος Πετράκος, Κυριάκος
Μητσοτάκης, Ιορδάνης Τζαµτζής, Σάββας Αναστασιάδης, Γεώργιος Καρασµάνης, Δηµήτριος Κυριαζίδης, Χρύσανθος Λαζαρίδης, Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη, Δηµήτριος Γάκης, Παναγιώτης Κουρουµπλής, Δηµήτριος Γελαλής, Κωνσταντίνος Δερµιτζάκης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Στέφανος Σαµοΐλης, Χρήστος Γκόκας, Παρασκευάς (Πάρις) Κουκουλόπουλος, Βασίλειος Κεγκέρογλου,
Γεώργιος Ντόλιος, Φίλιππος Σαχινίδης, Θεανώ Φωτίου,

Ιωάννης Καράµπελας, Ιωάννης Αµανατίδης, Ευγενία Ουζουνίδου, Μαρία Ρεπούση, Ευαγγελία (Λίτσα) Αµµανατίδου, Θωµάς Ψύρρας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Ιωάννης
Μιχελογιαννάκης.
Η Εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και η Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ενώ ο Εισηγητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, ο Ειδικός Αγορητής των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και ο Ειδικός Αγορητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, το καταψήφισαν.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές τροποποιήσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ιωάννης Στουρνάρας.
Τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων,
αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των
Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την
ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την
Επιτροπή και τον παριστάµενο Υπουργό Οικονοµικών.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013
Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
1. Οι ληξιπρόθεσµες έως την 31.12.2012 οφειλές, που
είναι βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία του Κράτους σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγµατική οικονοµική αδυναµία και δυνατότητα τήρησης προγράµµατος δόσεων να ρυθµίζονται έως
και σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες µηνιαίες δόσεις και
πάντως όχι πέραν της 30.6.2017 και να καταβάλλονται
ως εξής:
α) µε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η καταβολή πραγµατοποιηθεί εφάπαξ έως και την
30.6.2013,
β)µε απαλλαγή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%)
των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η
υπαχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως και την
30.6.2014,
γ) µε απαλλαγή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό
(35%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως
και την 30.6.2015,
δ) µε απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%)
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των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η
υπαχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως και την
30.6.2016,
ε) µε απαλλαγή ποσοστού εικοσιπέντε τοις εκατό
(25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως
και την 30.6.2017.
Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής για την εφαρµογή των ως άνω απαλλαγών λογίζονται σε κάθε
περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαµορφωθεί
την 1.1.2013.
στ) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις, καθώς και να είναι ενήµεροι για
τις οφειλες τους µε ηµεροµηνία καταβολής από την
1.1.2013.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής
χορηγείται η ρύθµιση µόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει
ότι µπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της µηνιαίας δόσης.
2. Κατ’ εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρόγραµµα δόσεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε περισσότερες ισόποσες µηνιαίες δόσεις χωρίς όµως το ευεργέτηµα της απαλλαγής των προσαυξήσεων ανάλογα µε
τα εισοδήµατά τους. Για ποσό βασικής οφειλής άνω των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτείται η προσκόµιση
στοιχείων που αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους αλλά µπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριµένο πρόγραµµα δόσεων.
3. Η υπαχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή από την
1.1.2013, επιβαρύνεται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής οι οποίες υπολογίζονται µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία
της αίτησης υπαγωγής, πλέον οκτώ εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και παραµένει
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, αντί των κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής
4. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των
βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων έως και την 31.12.2012
οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο
µε αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπροθέσµων οφειλών, ενώ δύνανται να υπαχθούν µετά από επιλογή του οφειλέτη και :
α) βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως και την
31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,
β) βεβαιωµένες έως και την 31.12.2012 οφειλές,
γ) βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως και την
31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξιπροθέσµων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται
και άλλες ληξιπρόθεσµες έως και την ανωτέρω ηµεροµηνία µη ρυθµισµένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά,
δ) βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως και την
31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξιπροθέσµων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί
πρόγραµµα ρύθµισης µε µικρότερο ή ίσο αριθµό δόσεων.
5. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση:
α) οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε
νοµοθετική ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβο-

λής η οποία απωλέσθη µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης
του παρόντος στη Βουλή των Ελλήνων,
β) οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί
κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
6. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητα: α)
αναλυτική δήλωση όλων των εισοδηµάτων, περιουσιακών στοιχείων και τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα,
β) η διαπίστωση ότι έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας και γ) αν οι συνολικές
βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των εβδοµήντα
πέντε (75.000) χιλιάδων ευρώ, η προσκόµιση στοιχείων
από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθµισης,
µε υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών
από ανεξάρτητο εκτιµητή. Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) ευρώ πέραν των οριζόµενων στο προηγούµενο εδάφιο προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή
εγγύησης ή διασφάλισης ή εµπράγµατης ασφάλειας για
το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιµητής θα προσδιορίζει την αξία της προσφερόµενης διασφάλισης.
7. Η πρώτη δόση της ρύθµισης είναι καταβλητέα µέσα
σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υποβολής
της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση, οι δε επόµενες
δόσεις την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών. Η καταβολή της οφειλής δύναται να πραγµατοποιείται µέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης. Η
καθυστέρηση πληρωµής µίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό
(15%). Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση
πρέπει να καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης.
8. Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική
άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύµφωνα
µε τα στοιχεία βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα
νοµοθεσία µέτρα, τηρουµένων και των διατάξεων περί
δηµοσιοποίησης ληξιπροθέσµων οφειλών του άρθρου 9
του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης
πέραν της µίας φοράς,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης
της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µήνα,
γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους,
δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά,
ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση.
9. Η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθµιση τµηµατικής καταβολής και η συνεπής συµµόρφωση σε αυτή παρέχει στον
οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. µηνιαίας ισχύος, σύµφωνα µε τις λοιπές
προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990, όπως ισχύει και µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου,
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε
κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 όπως
ισχύει σήµερα ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται,
γ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της ανα-
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γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο οφειλές που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις αυτής της υποπαραγράφου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της
ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές
που δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το
ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται,
δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α΄ 24), όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179).
10. Το Δηµόσιο προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου και
µέχρι του ύψους των οφειλών του, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (K.E.Δ.E.) και µετά τη
συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε.
11. Το Δηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε:
α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν
είναι ασφαλισµένη,
β) να µην χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας στα πρόσωπα της προηγούµενης υποπερίπτωσης, ακόµη και αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον
η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
γ) να δίνει εντολή παρακράτησης µέρους ή του συνόλου της χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων για την είσπραξη της οποίας ζητείται το
αποδεικτικό ενηµερότητας,
12. Τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση
ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης
αποδεικτικού ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων ή
κατόπιν συµψηφισµού καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθµισης.
13. Η παραγραφή των οφειλών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο
το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση ανεξαρτήτως
καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συµπληρώνεται
πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.
14. Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της ρύθµισης
του άρθρου αυτού είναι ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων
Εσόδων ο οποίος δύναται µε απόφασή του να εκχωρεί
την αρµοδιότητα αυτή.
15. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις
ανωτέρω διατάξεις και µέσω διαδικτυακής εφαρµογής
της Γ.Γ.Π.Σ., β) οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτης που έχει υπαχθεί στη ρύθµιση δύναται να
υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, γ) τα απαιτούµενα στοιχεία, ανά ύψος βασικής οφειλής, τα οποία θα δηλώνονται ή και
προσκοµίζονται, καθώς και η επαγγελµατική ιδιότητα
των ανεξάρτητων εκτιµητών, όπου προβλέπονται, δ) οι
φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται για να µην απωλεσθεί η ρύθµιση, ε) επιπλέον

όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να
καθίσταται ενεργή η ρύθµιση, στ) οι περιπτώσεις για τις
οποίες οι φορολογική διοίκηση θα απαιτεί υποχρεωτικά
την πληρωµή της ρύθµισης µέσω πάγιας εντολής στους
φορείς είσπραξης και ζ) οι λεπτοµέρειες και κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής των διατάξεων της υποπαραγράφου αυτής. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου που δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της 1ης Ιουλίου 2013.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
1. Οφειλές βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία του Κράτους, σύµφωνα µε
τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974,
Κ.Ε.Δ.Ε.), δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και
εφόσον συντρέχει πραγµατική οικονοµική αδυναµία και
δυνατότητα τήρησης προγράµµατος δόσεων, να ρυθµίζονται άπαξ και να καταβάλλονται:
Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις
και κατ’ εξαίρεση έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.
2. Σε κάθε περίπτωση και ιδιαιτέρως για ποσά βασικής
οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ χορηγείται η ρύθµιση µόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι µπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της µηνιαίας δόσης.
3. Η υπαχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή επιβαρύνεται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής οι οποίες
υπολογίζονται από 1.1.2013 µε βάση το ισχύον επιτόκιο
αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οκτώ εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και παραµένει σταθερό
καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, αντί των κατά
Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής.
4. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των
βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπροθέσµων οφειλών, ενώ δύνανται
να υπαχθούν µετά από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.
5. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών
ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
6. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητα: α) η
αναλυτική δήλωση όλων των εισοδηµάτων, περιουσιακών στοιχείων και τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα,
β) η διαπίστωση ότι έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας και γ) αν οι συνολικές
βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, η προσκόµιση στοιχείων από τα
οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία, και η
δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθµισης, µε υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιµητή. Για συνολικές βασικές οφειλές που
υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ, πέραν της τήρησης των οριζόµενων στο
προηγούµενο εδάφιο προϋποθέσεων απαιτείται η πρό-
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σθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εµπράγµατης
ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιµητής
θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόµενης διασφάλισης.
7. Η πρώτη δόση της ρύθµισης είναι καταβλητέα µέσα
σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υποβολής
της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση, οι δε επόµενες
δόσεις την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών. Η καταβολή της οφειλής δύναται να πραγµατοποιείται µέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης. Η
καθυστέρηση πληρωµής µίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό
(15%). Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση
πρέπει να καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης.
8. Η ρύθµιση απόλλυται µε συνέπεια την υποχρεωτική
άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα
µε τα στοιχεία βεβαίωσης, και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα
νοµοθεσία µέτρα, τηρουµένων και των διατάξεων περί
δηµοσιοποίησης ληξιπρόθεσµων οφειλών του άρθρου 9
του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης
πέραν της µίας φοράς,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης
της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός,
γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους,
δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά,
ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση.
9. Η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθµιση τµηµατικής καταβολής και η συνεπής συµµόρφωση σε αυτή παρέχει στον
οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα:
α) Χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. µηνιαίας ισχύος, σύµφωνα µε τις λοιπές
προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990, όπως ισχύει και µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου.
β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε
κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990 ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο οφειλές που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή
αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί
στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν
έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ) Αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α΄ 24), όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179).
10. Το Δηµόσιο προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου και

µέχρι του ύψους των οφειλών του, κατά τις διατάξεις
του ν.δ. 356/1974 (K.E.Δ.E.) και µετά τη συµµόρφωση
του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που
του χορηγήθηκε.
11. Το Δηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε:
α) να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες
σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
β) να µην χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας στα πρόσωπα της προηγούµενης περίπτωσης, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η
οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
γ) να δίνει εντολή παρακράτησης µέρους ή του συνόλου της χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται το
αποδεικτικό ενηµερότητας.
12. Τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση
ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης
αποδεικτικού ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων ή
κατόπιν συµψηφισµού, καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθµισης.
13. Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο
το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού, και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.
14. Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της ρύθµισης
του άρθρου αυτού είναι ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων
Εσόδων ο οποίος δύναται µε απόφασή του να εκχωρεί
την αρµοδιότητα αυτή.
15. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις
ανωτέρω διατάξεις και µέσω διαδικτυακής εφαρµογής
της Γ.Γ.Π.Σ., β) τα είδη των οφειλών τα οποία δύνανται
να υπαχθούν σε ρύθµιση άνω των δώδεκα (12) δόσεων
της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, γ) τα
απαιτούµενα στοιχεία, ανά ύψος βασικής οφειλής, τα οποία θα δηλώνονται ή και προσκοµίζονται, καθώς και η επαγγελµατική ιδιότητα των ανεξάρτητων εκτιµητών, όπου προβλέπονται, δ) οι φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται για να µην απωλεσθεί η
ρύθµιση, ε) οι περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική
διοίκηση θα απαιτεί υποχρεωτικά την πληρωµή της ρύθµισης µέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης,
στ) επιπλέον όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να καθίσταται ενεργή η ρύθµιση και ζ) οι λεπτοµέρειες και κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρου αυτού. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου που δεν µπορεί να
είναι µεταγενέστερη της 1ης Ιουλίου 2013.
16. Από την ηµεροµηνία που καθορίζεται κατά την
προηγούµενη περίπτωση της παρούσας υποπαραγράφου, δεν επιτρέπεται 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).
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΣΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΕΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Το άρθρο 82 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ, Α΄ 90) αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 82
Διάκριση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε εισπράξιµες
και ανεπίδεκτες είσπραξης
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς
και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και
των συνυποχρέων ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων ή
διαπιστώθηκε η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ. και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη µε επίσπευση του Δηµοσίου ή τρίτων, ο
έλεγχος της πτωχευτικής και µεταπτωχευτικής περιουσίας, εφόσον πρόκειται για πτωχό ή ολοκλήρωση της
διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης,
β. Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, εφόσον
πρόκειται 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 υποβολή της.
γ. Έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόµενο ελεγκτή της αρµόδιας φορολογικής ή τελωνειακής
αρχής, ο οποίος πιστοποιεί, µε βάση ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
των προηγούµενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειµενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών.
Προκειµένου για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, απαιτείται η
αναγγελία του Δηµοσίου στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης και η συνδροµή των περιπτώσεων β΄ και γ΄.
Προκειµένου για οφειλές που αφορούν κοινότητες οµογενειακών οργανώσεων που έχουν στην κυριότητά
τους ελληνικά σχολεία στην αλλοδαπή απαιτείται η συνδροµή της περίπτωσης γ΄.
2. Οι πράξεις του χαρακτηρισµού των επιδεκτικών ή ανεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των απαιτήσεων σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται:
α) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας για την αναγκαστική είσπραξη φορολογικής ή τελωνειακής υπηρεσίας και
µε τη σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών
κατά περίπτωση, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική
οφειλή µέχρι ενάµισυ εκατοµµύριο (1.500.000) ευρώ,
β) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης του προϊσταµένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω του ενάµισυ εκατοµµυρίου (1.500.000) ευρώ.
Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να

ζητήσει τη σύµφωνη γνώµη Κλιµακίου ή Τµήµατος ή Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συγκροτείται
µε απόφαση της Ολοµέλειάς του, εφόσον πρόκειται για
συνολική βασική οφειλή κάτω του ενάµισυ (1.500.000) εκατοµµυρίου ευρώ.
3. Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστηµα δέκα
(10) ετών από τη λήξη του έτους µέσα στο οποίο έγινε η
καταχώριση: α) αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή
της, β) δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας
για οποιαδήποτε αιτία ούτε άλλο νοµίµως προβλεπόµενο πιστοποιητικό για µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρηµάτων που θα
διατεθούν για την ικανοποίηση του Δηµοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων
θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό, γ) δεσµεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασµοί
των παραπάνω προσώπων κατ’ ανάλογη εφαρµογή της
διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 2523/1997.
Το Δηµόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωµά του για την
είσπραξη της οφειλής ή συµψηφισµού και µετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.
4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά τα ανωτέρω, ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιµη, εάν πριν
την παραγραφή της, διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα µερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.
5. Με απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων
µπορεί να εκχωρεί τις αρµοδιότητές του και να ορίζει άλλα όργανα για την υποβολή της σύµφωνης γνώµης της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, να ρυθµίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, να ορίζει
κάθε σχετικό θέµα µε τη διαχείριση και την παρακολούθηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να µεταβάλλονται τα κριτήρια και
οι προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία
ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και του επαναχαρακτηρισµού τους ως εισπράξιµων και να ρυθµίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των
συνεπειών της καταχώρισης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Το άρθρο 82Α του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ, Α΄ 90) αντικαθίσταται ως εξής :
« Άρθρο 82Α
Διαγραφή των οφειλών προς το Δηµόσιο
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς
και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους που έχουν
χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης, σύµφωνα µε
το άρθρο 82 δύνανται να κριθούν διαγραπτέες και να
διαγραφούν και πριν από την παρέλευση της προθεσµίας
της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες στις περι-
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πτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 82 ενέργειες για το χαρακτηρισµό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης,
β. έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για την ανταλλαγή των πληροφοριών και των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης για τα κράτη µε τα οποία υφίστανται αντίστοιχες συµφωνίες και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον µε τα κράτη - µέλη της Ε.Ε.,
γ. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η
ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων,
δ. έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος
των οφειλετών κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
1882/1990 (Α΄ 43), εφόσον προβλέπεται, µε την έκδοση
αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
2. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς
και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης σύµφωνα µε
το άρθρο 82 µπορούν να διαγραφούν, χωρίς να απαιτείται η συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1,
εφόσον εµπίπτουν αποκλειστικά και µόνο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:
α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόµοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονοµιά,
β. οφειλές ανά φορολογούµενο µικρότερες του ποσού
του εκάστοτε ελάχιστου ποσού φόρου από την καταβολή του οποίου απαλλάσσεται ο φορολογούµενος.
3. Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους
σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνεται:
α) µε απόφαση του αρµόδιου Κλιµακίου, Τµήµατος ή
Διεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, κατά περίπτωση, και
µετά από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1,
β) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών
κατά περίπτωση για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.
γ) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών κατά
περίπτωση µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 3 του άρθρου 82.
4. Μέχρι 31.12.2013 προκειµένου να εκκαθαριστεί το
χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσµων οφειλών παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής βασικών οφειλών που έχουν γεννηθεί προ του 1993 και είναι µικρότερες του ποσού των
διακοσίων (200) ευρώ ανά φορολογούµενο, υπό τον όρο
ότι δεν υφίστανται άλλες βασικές οφειλές του ίδιου προσώπου. Η διαγραφή των παραπάνω οφειλών γίνεται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
5. Με απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων
µπορεί να ρυθµίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών, να
ορίζει κάθε σχετικό θέµα µε τη διαχείρισή τους, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί
να µεταβάλλονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.5.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Μετά το άρθρο 70Α του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, Κ.Φ.Ε., Α΄ 151) προστίθεται νέο
άρθρο 70 Β ως εξής:
«Άρθρο 70 Β
Ειδική Διοικητική Διαδικασία –
Ενδικοφανής προσφυγή
1. Ο υπόχρεος, εφόσον αµφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογική
αρχή, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή µε αίτηµα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε
την πράξη και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα
έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτηµά του. Η
αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πράξης σε αυτόν.
2. Η φορολογική αρχή αποστέλλει την ενδικοφανή
προσφυγή του υπόχρεου, συνοδευόµενη από σχετικά
έγγραφα και τις απόψεις αυτής, εντός επτά (7) ηµερών
από την υποβολή, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, προκειµένου η τελευταία να αποφανθεί.
3. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άµεσα από τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης, το οποίο καταβάλλεται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
4. Ο υπόχρεος έχει δικαίωµα να υποβάλει, ταυτόχρονα
µε την ενδικοφανή προσφυγή και αίτηµα αναστολής της
καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 ανωτέρω. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να
αναστείλει την εν λόγω πληρωµή, µέχρι την κοινοποίηση
της απόφασής της στον υπόχρεο, µόνο στην περίπτωση
κατά την οποία η πληρωµή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της αίτησης στη φορολογική αρχή, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωµής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση
καταβολής προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσµης καταβολής του φόρου.
5. Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρµόδια φορολογική αρχή,
η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαµβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από
τον υπόχρεο και τις απόψεις της αρµόδιας φορολογικής
αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται
µε την υπόθεση. Εάν η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση. Σε περίπτωση που προσκοµισθούν νέα
στοιχεία στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ή γίνει επίκληση νέων πραγµατικών περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται σε ακρόαση. Εάν, εντός της προθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών, δεν εκδοθεί απόφαση
ή δεν κοινοποιηθεί απόφαση στον υπόχρεο, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από
την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρε-
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ος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσµίας. Στην περίπτωση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στην αρµόδια
φορολογική αρχή µέχρι τις 28.2.2014 η προθεσµία του
πρώτου εδαφίου επεκτείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες.
6. Εάν µε την απόφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, ή
τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης οφείλει να αιτιολογεί την
απόφαση αυτή επαρκώς µε νοµικούς ή/και πραγµατικούς
ισχυρισµούς. Σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής η αιτιολογία µπορεί να συνίσταται στην
αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας έκθεσης ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση πρέπει να περιέχει
τουλάχιστον την οριστική φορολογική υποχρέωση του
υπόχρεου, το καταλογιζόµενο ποσό και την προθεσµία
καταβολής αυτού.
7. Η αρµόδια φορολογική αρχή δεν έχει δικαίωµα προσφυγής κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης.
8. Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσµίας προς
έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει
προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά της πράξης προσδιορισµού φόρου που εξέδωσε
η φορολογική αρχή είναι απαράδεκτη.
9. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δύναται
να εκδίδει τις αναγκαίες κανονιστικές πράξεις για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και ιδίως να καθορίζει
τις λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, την εφαρµοστέα διαδικασία και
τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της.»
2.α. Οι διατάξεις της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου ισχύουν για πράξεις που εκδίδονται από
1.8.2013.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ισχύουν
για πράξεις που εκδίδονται µέχρι 31.7.2013.
3. Το άρθρο 70 Α του Κ.Φ.Ε. τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν το ποσό της διαφοράς είναι µικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, η κατάθεση της αίτησης προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου καθιστά αυτήν αποκλειστικά αρµόδια
για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και συνιστά παραίτηση του αιτούντος από προγενέστερη αίτηση που
τυχόν έχει υποβάλει για τη διοικητική επίλυση αυτής ενώπιον άλλου διοικητικού οργάνου µε βάση άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Εφόσον η αµφισβητούµενη από τον υπόχρεο διαφορά
του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίµου υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ,
η Επιτροπή του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικά αρµόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Η Επιτροπή επιλαµβάνεται της διοικητικής επίλυσης του συνόλου
των διαφορών των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τον ίδιο έλεγχο, εφόσον η διαφορά σε µία τουλάχιστον από αυτές καθιστά την Επιτροπή αρµόδια ή αποκλειστικά αρµόδια για τη διοικητική επίλυση αυτής.»
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α. Ο φορολογούµενος, εφόσον αµφισβητεί την
πράξη προσδιορισµού του κύριου ή πρόσθετου φόρου ,
προστίµου, προσαυξήσεων, ή/και τελών ή πράξη επιβολής οποιασδήποτε κυρώσεως για παράβαση της φορολογικής εν γένει νοµοθεσίας που έχει εκδοθεί σε βάρος
του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και
3, µπορεί να ζητήσει, µε αίτησή του την επανεξέταση
της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την
Ε.Δ.Ε.Φ.Δ..
β. Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς απευθύνεται στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. και υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποία έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη πράξη
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης προσδιορισµού του κύριου ή πρόσθετου φόρου , προστίµου, προσαυξήσεων, ή/και τελών
ή πράξη επιβολής οποιασδήποτε κυρώσεως για παράβαση της φορολογικής εν γένει νοµοθεσίας . Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία
ο φορολογούµενος βασίζει το αίτηµά του. Η υπηρεσία
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, τη διαβιβάζει, µαζί µε
το σχετικό φάκελο, στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., µέσα σε προθεσµία
επτά (7) ηµερών από την κατάθεσή της συνοδευόµενη από πράξη του προϊσταµένου της αρµόδιας φορολογικής
αρχής µε την οποία ορίζεται εισηγητής για την ενώπιον
της Επιτροπής συζήτηση της υπόθεσης. Ως εισηγητές ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονοµικών ή υπάλληλοι µε δεκαετή τουλάχιστον εµπειρία σε φορολογικούς ελέγχους. Οι εισηγητές οφείλουν
να υποβάλουν στη Γραµµατεία της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. γραπτή εισήγηση µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της πράξης ορισµού τους ως εισηγητών, προκειµένου να προσδιορισθεί
µε πράξη του προέδρου της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. ηµεροµηνία συζήτησης της υπόθεσης. Η εισήγηση πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένη µε νοµικούς ή/και πραγµατικούς ισχυρισµούς και να περιλαµβάνει συγκεκριµένη πρόταση
για τη δυνατότητα ή µη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις.»
γ. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 70 Α προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Αν έχει υποβληθεί προγενεστέρως άλλη αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σε άλλο υφιστάµενο όργανο, η αίτηση προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάζεται σε αυτήν, εφόσον ο φορολογούµενος παραιτηθεί από την
προγενέστερη αίτηση πριν από τη συζήτηση αυτής στο
υφιστάµενο όργανο.»
δ. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίστανται ως εξής:
«6.α. Εφόσον η αµφισβητούµενη από τον υπόχρεο
διαφορά υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) ευρώ, για την άσκηση προσφυγής του φορολογουµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου
ασκήσεως της προσφυγής, να έχει προηγηθεί η αίτηση
για υπαγωγή στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της
διαφοράς, η οποία στην περίπτωση αυτή έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, και η ολοκλήρωση αυτής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµά της.
β. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρµόδια φορολογική αρχή,
η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί
στον φορολογούµενο, λαµβάνοντας υπόψη την αίτηση,
τις πληροφορίες που έλαβε από τον φορολογούµενο και
τις απόψεις της αρµόδιας φορολογικής αρχής. Εάν, ε-
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ντός της προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών, δεν εκδοθεί απόφαση ή δεν κοινοποιηθεί απόφαση στον φορολογούµενο, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. και ο φορολογούµενος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσµίας.
γ. Για τις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι αποφάσεις
της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. εκδίδονται εντός προθεσµίας τεσσάρων
(4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
7. α. Εάν µε την απόφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά,
ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η
Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. αιτιολογεί την απόφαση αυτή επαρκώς µε νοµικούς ή/και πραγµατικούς ισχυρισµούς. Σε περίπτωση
απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής η αιτιολογία
µπορεί να συνίσταται στην αποδοχή των διαπιστώσεων
της οικείας έκθεσης ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την οριστική φορολογική υποχρέωση του φορολογούµενου, το καταλογιζόµενο ποσό και την προθεσµία καταβολής αυτού.
β. Η αρµόδια φορολογική αρχή δεν έχει δικαίωµα προσφυγής κατά της απόφασης της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ..
γ. Για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι ισχύουσες διαδικαστικές
και ουσιαστικές διατάξεις για τη διοικητική επίλυση των
φορολογικών διαφορών.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της Επιτροπής
και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ..»
ε. Στο τέλος του άρθρου 70 Α προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«11. Οι διατάξεις του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε., όπως
τροποποιούνται µε τον παρόντα νόµο, ισχύουν για πράξεις της φορολογικής αρχής που εκδίδονται µέχρι
31.7.2013.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.6.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.
Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248)
τροποποιούνται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η διαφορά φόρου που προκύπτει µε τις παραπάνω
δηλώσεις, αν είναι θετική και άνω των τριών (3) ευρώ καταβάλλεται στο Δηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 54, αν είναι θετική µέχρι τρία
(3) ευρώ µεταφέρεται για καταβολή στην επόµενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική µεταφέρεται για
έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 34.
Με την υποβολή περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης καταβάλλεται το συνολικά οφειλόµενο ποσό.
Η περιοδική δήλωση, είναι αποδεκτή, και εφόσον µε
την υποβολή της καταβάλλεται ποσό τουλάχιστον δέκα
(10) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλόµενος φόρος
βεβαιώνεται µε την υποβολή της δήλωσης. Το υπόλοιπο
οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση εµπρόθεσµης δήλωσης σε δύο (2)
δόσεις, η πρώτη των οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσµη
την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η
οποία ισούται µε το ποσό που υπολείπεται για τη συ-

µπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόµενου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσµη την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες
ηµέρα του επόµενου µήνα. Στην περίπτωση που το σύνολο του οφειλόµενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των
εκατό (100) ευρώ, το υπόλοιπο του µη καταβληθέντος µε
τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσµο, στο σύνολό
του, την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες
ηµέρα του µήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση.
Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόµενο
µήνα προσαυξάνεται κατά δύο τοις εκατό (2%) και η
προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται µε την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση που µε την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό
(50%) του οφειλόµενου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς
καταβολή ποσό στο τέλος του µήνα που υποβάλλεται η
δήλωση.
β) Στην περίπτωση εκπρόθεσµης δήλωσης, καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσµο την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίσθηκε.
Ως καταβολή λογίζεται και η απόσβεση της οφειλής
δια συµψηφισµού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε., Α΄ 90).
Εκκαθαριστική δήλωση χωρίς την καταβολή του οφειλόµενου ποσού δεν επάγει έννοµα αποτελέσµατα.
Εκπρόθεσµη δήλωση είναι αποδεκτή µέχρι την ηµεροµηνία καταχώρισης στο οικείο βιβλίο της πράξης προσδιορισµού του φόρου, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 49 και 50 παράγραφος 1, ή µέχρι
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης προσδιορισµού του φόρου που εκδίδεται κατόπιν ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 48Α και 50 παράγραφος
2, για µη καταλογισθέντα µε τις εν λόγω πράξεις επιβολής φόρου ποσά. Μετά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες η υποβολή δήλωσης για καταλογισθέντα ποσά δεν παράγει
κανένα έννοµο αποτέλεσµα.»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Ο υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, τα νοµικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στο φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγµατοποιούν
φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή
λαµβάνουν υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για
την καταβολή του φόρου, υποχρεούνται να υποβάλλουν
εκκαθαριστική δήλωση και για χρήσεις που δεν έχει
πραγµατοποιηθεί καµία από τις ανωτέρω πράξεις, καθώς
και περιοδική δήλωση µόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγµατοποιούν τις ως άνω φορολογητέες πράξεις. Οι δηλώσεις αυτές περιλαµβάνουν
την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και
κάθε άλλης πράξης, για τις οποίες ο φόρος κατέστη απαιτητός κατά την ίδια φορολογική περίοδο, καθώς και
το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές.»
3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως
εξής:
«11. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών:
α) ορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο των δηλώσεων, τα στοιχεία που υποβάλλονται µε αυτές, ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων,
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β) µπορεί να ορίζεται µεγαλύτερη ή µικρότερη φορολογική περίοδος η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί
να είναι µικρότερη του ενός µηνός, για την υποβολή της
περιοδικής δήλωσης,
γ) µπορεί να χορηγείται διαφορετική προθεσµία για
την υποβολή της περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης,
ή παράταση της προθεσµίας για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 5 και
των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 36 λόγω ειδικών
συνθηκών. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας και ισχύει από το χρόνο έκδοσής της,
δ) καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 1α.»
4. Στο άρθρο 49 προστίθεται νέα παράγραφος 4α ως εξής:
«4α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τµηµατικής
καταβολής ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών και
κάθε άλλης ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών:
α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν µειώνεται ο προβλεπόµενος πρόσθετος φόρος,
β) οι οφειλές που βεβαιώνονται µε τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων
οφειλών.
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν ο φορολογικός
έλεγχος έχει πραγµατοποιηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 48 ή του άρθρου 48 Α.»
5. Στο άρθρο 50 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου
8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών και κάθε
άλλης ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξιπρόθεσµων
οφειλών:
α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν µειώνεται ο προβλεπόµενος πρόσθετος φόρος,
β) οι οφειλές που βεβαιώνονται µε τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων
οφειλών.»
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 καταργείται.
7. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 53 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται.
β) Βάσει των πράξεων προσδιορισµού του φόρου που
αναφέρονται στα άρθρα 49 και 50. Στην περίπτωση πράξεων του άρθρου 49, για τις οποίες έχει ασκηθεί εµπρόθεσµη προσφυγή, η είσπραξη του 50% του ποσού που
βεβαιώθηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, αναστέλλεται έως την κοινοποίηση στην αρµόδια φορολογική αρχή της οριστικής πρωτόδικης απόφασης.
γ) Βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού συµβιβασµού.»
8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η αναστολή που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις των άρθρων 200 έως 205 του ν. 2717/1999 και της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης και ταµειακώς
του αµφισβητούµενου κύριου φόρου και του πρόσθετου
φόρου που βεβαιώνεται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄
της παραγράφου 1.»
9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί, κατά το ποσό που
δεν οφείλεται µε βάση οριστική απόφαση του αρµόδιου
δικαστηρίου, εκπίπτεται ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση.»
10. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο φόρος που οφείλεται βάσει περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων, καταβάλλεται εφάπαξ, µε την υποβολή των δηλώσεων που προβλέπουν οι διατάξεις του
παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 2 του άρθρου 38.
2. Ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από
τη βεβαίωση που διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 µετά την αφαίρεση των ενδιάµεσων καταβολών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
ορίζονται ο τρόπος καταβολής του φόρου, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την απόδοση του οφειλόµενου φόρου.»
11. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38
µε εξαίρεση τα δύο τελευταία εδάφια του Κώδικα
Φ.Π.Α., όπως τροποποιούνται µε την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 53 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιείται
µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου,
ισχύουν για τις εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις που
υποβάλλονται από 1.6.2013 και τις εκπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.7.2013 και εφεξής.
β) Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως
τροποποιούνται µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 53
του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, οι παράγραφοι 2 και 3 του
άρθρου 54 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως τροποποιούνται µε τις
διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου και
οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 8 του παρόντος άρθρου ισχύουν για πράξεις προσδιορισµού ή δικαστικές αποφάσεις
που εκδίδονται από 1.7.2013 και εφεξής.
γ) Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν
από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.7.: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Ε.Τ.Α.)
1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συµφέροντος που
συνίστανται στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως έχει εγκριθεί µε το άρθρο πρώτο του ν.
4093/2012 και επικαιροποιηθεί µε το ν. 4127/2013, για το
έτος 2013 επιβάλλεται έκτακτο ειδικό τέλος υπέρ του
Δηµοσίου στις ηλεκτροδοτούµενες οποτεδήποτε κατά
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το διάστηµα από την 1η Μαΐου 2013 έως την 31η Δεκεµβρίου 2013 δοµηµένες επιφάνειες ακινήτων, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρούσα υποπαράγραφο, το οποίο
θα ονοµάζεται στο εξής έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων
(Ε.Ε.Τ.Α.).
2. Αντικείµενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούµενες δοµηµένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε µορφής, ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπερατωµένες ή µη
κατά την ως άνω ηµεροµηνία και ανεξάρτητα από την
ορθή αναγραφή των στοιχείων τους στους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος.
3. Υποκείµενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου ή το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί το ακίνητο µε προσωρινό παραχωρητήριο ή το δικαίωµα εκµετάλλευσης περιπτέρου, κατά το ποσοστό
συνιδιοκτησίας αυτού την 1η Μαϊου 2013.
4. Υπόχρεος για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο
χρήστης του ακινήτου κατά την ηµεροµηνία έκδοσης κάθε λογαριασµού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος,
που περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α., και ο οποίος το καταβάλλει
µαζί µε το λογαριασµό κατανάλωσης του ηλεκτρικού
ρεύµατος. Αν ο χρήστης είναι µισθωτής, εφόσον αποδεικνύει την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α., επέρχεται αυτοδικαίως
συµψηφισµός µε οφειλόµενα ή µελλοντικά µισθώµατα.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου κατισχύει κάθε
άλλης αντίθετης συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών, µε εξαίρεση τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν. 1665/1986 (Α΄ 194), στις οποίες ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της
µίσθωσης.
5. Για τον υπολογισµό του Ε.Ε.Τ.Α. λαµβάνεται υπόψη
το εµβαδό της δοµηµένης επιφάνειας, το ύψος της τιµής
ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασµό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος και µε βάση τα
οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 24
του ν. 2130/1993 (Α΄ 62). To E.E.T.A. υπολογίζεται ως το
γινόµενο του συντελεστή προσδιορισµού του πίνακα α΄
επί τον συντελεστή προσαύξησης του πίνακα β΄ επί τον
αριθµό των τετραγωνικών µέτρων των ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο. Στην περίπτωση που η τιµή των τετραγωνικών µέτρων του Τ.Α.Π. είναι ίση µε µηδέν (0), το
Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα
που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό των δηµοτικών τελών ή, αν δεν υπολογίστηκαν δηµοτικά τέλη, µε
βάση τα τετραγωνικά µέτρα που ελήφθησαν υπόψη για
τον υπολογισµό του δηµοτικού φόρου λόγω του συνυπολογισµού σε αυτά αδόµητης επιφάνειας.
Αν τα τετραγωνικά µέτρα, που λαµβάνονται υπόψη για
τον υπολογισµό του Τ.Α.Π., είναι υπερδιπλάσια της µεγαλύτερης τιµής τετραγωνικών µέτρων µεταξύ αυτών
που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό των δηµοτικών τελών και για τον υπολογισµό του δηµοτικού φόρου, το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών
µέτρων που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό
των δηµοτικών τελών. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται, όταν δεν έχουν υπολογισθεί δηµοτικά τέλη
ή τα τετραγωνικά µέτρα που αναγράφονται για τον υπολογισµό τους έχουν τιµή ίση µε µηδέν (0).
Για τα ακίνητα, για τα οποία δεν αναγράφεται τιµή ζώνης στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Ελληνικού
Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.),

ως τιµή ζώνης λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών της
δηµοτικής ενότητας, όπως αυτές ισχύουν για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τιµές στη δηµοτική ενότητα,
λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών του δήµου και σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν τιµές στο δήµο λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών του νοµού.
Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιµής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο αυτή, οι ενδιαφερόµενοι πολίτες προσέρχονται
µέχρι τη 15η Μαΐου 2013 στον αρµόδιο δήµο υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται
τα στοιχεία ως ακριβή. Οι δήµοι όλης της χώρας ελέγχουν αν στις καταστάσεις που αποστέλλονται στο
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. περιλαµβάνονται τα τετραγωνικά µέτρα
του ακινήτου και αν αποτυπώνονται οι ορθές τιµές ζώνης, όπως ισχύουν για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας ακινήτων και, σε περίπτωση λάθους, προβαίνουν σε διόρθωσή τους, µε την αποστολή των νέων
στοιχείων στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. µέχρι την 31η Μαΐου 2013.
Στις ίδιες καταστάσεις περιλαµβάνουν και τις διορθώσεις που επήλθαν στα στοιχεία των ακινήτων, µετά από
τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων πολιτών.
Εάν διαπιστωθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, ότι, µε υπαιτιότητα των δήµων, έχουν αποσταλεί στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
ανακριβώς τα στοιχεία, τα οποία λαµβάνονται υπόψη για
τον υπολογισµό του Ε.Ε.Τ.Α., µε αποτέλεσµα την επιβολή µεγαλύτερου ποσού Ε.Ε.Τ.Α. από το πράγµατι οφειλόµενο, διενεργείται νέα εκκαθάριση του Ε.Ε.Τ.Α.. Στην
περίπτωση που δεν επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Α. ή αυτό υπολογίστηκε µειωµένο, διενεργείται βεβαίωση αυτού στον κατά
την περίπτωση 3 της παρούσας υποπαραγράφου υποκείµενο σε Ε.Ε.Τ.Α.. Οι διαδικασίες για την εφαρµογή της
παρούσας περίπτωσης ορίζονται µε απόφαση, όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 17 της παρούσας.

Πίνακας α΄ - συντελεστής προσδιορισµού ΕΕΤΑ
Συντελεστής
προσδιορισµού
ΕΕΤΑ
(ευρώ/τ.µ.)
0,5

3
4
5
6
8
10
12
14
16

Τιµή ζώνης

Πολύτεκνοι και ανάπηροι των περιπτώσεων
10 και 11 για ακίνητα
που ιδιοχρησιµοποιούν
σε περιοχές µε τιµή
ζώνης
από 0 – 3.000 ευρώ
µέχρι 500 ευρώ
501 – 1.000 ευρώ
1.001 – 1.500 ευρώ
1.501 – 2.000 ευρώ
2.001 – 2.500 ευρώ
2.501 – 3.000 ευρώ
3.001 – 4.000 ευρώ
4.001 – 5.000 ευρώ
άνω των 5.001 ευρώ
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Πίνακας β΄ - συντελεστής προσαύξησης
Συντελεστής προσαύξησης
1
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1

1

Παλαιότητα
µέχρι και 26 έτη
25 µέχρι και 20 έτη
19 µέχρι και 15
14 µέχρι και 10
9 µέχρι και 5
4 έως 0
Ανεξάρτητα από την
παλαιότητα, προκειµένου για ακίνητα ιδιοκτησίας πολυτέκνων και
αναπήρων των
περιπτώσεων 10 και 11,
που τα ιδιοχρησιµοποι
ούν και βρίσκονται
σε περιοχές µε τιµή
ζώνης από
0 – 3.000 ευρώ
Αν στη βάση πληροφοριών του ΔΕΔΔΗΕ
δεν αναγράφεται
ηµεροµηνία κατασκευής
ή παλαιότητα

Για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση, όπως αυτή αναγράφεται µε κωδικό αριθµό 1 στο πεδίο
χρήσης του συστήµατος «ΕΡΜΗΣ» του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., και
µε εµβαδόν ηλεκτροδοτούµενης επιφάνειας άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών µέτρων, ο συντελεστής
προσδιορισµού Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται 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 επιφάνειας του ακινήτου.
6. Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περίπτωση 5 µειώνεται κατά ποσοστό δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) και ορίζεται ως το οφειλόµενο ποσό
του Ε.Ε.Τ.Α..
7. Στο Ε.Ε.Τ.Α. δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν:
α) στο Ελληνικό Δηµόσιο, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, πλην των οριζοµένων στην επόµενη περίπτωση, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
στις δηµοτικές επιχειρήσεις,
β) στα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης
ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), εφόσον ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους,
γ) στα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης ε΄ της παρ. 7
του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, εφόσον ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους,
δ) στα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης στ΄ της παρ. 7
του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, εφόσον ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγµατοποίηση των αθλητικών
τους σκοπών και
ε) σε ξένα κράτη, εφόσον αυτά χρησιµοποιούνται για
την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων, υπό τον όρο της αµοιβαιότητας.

8. Από το Ε.Ε.Τ.Α. απαλλάσσονται:
αα) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών,
ββ) οι κοινόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών καταλυµάτων (ξενοδοχείων και κάµπινγκ) που αφορούν
στους χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι
οποίοι προσδιορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής
επιφάνειας της ξενοδοχειακής επιχείρησης, καθώς και
ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) της συνολικής επιφάνειας των επιχειρήσεων ενοικιαζόµενων δωµατίων
και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων, τα οποία διαθέτουν ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT σε ισχύ, το οποίο έχει εκδοθεί µε το σύστηµα των κλειδιών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 337/2000 (Α΄ 281), όπως ισχύει.
γγ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα,
µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, εφόσον δεν χρησιµοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο.
δδ) Τα αρχαία µνηµεία και οι χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών µνηµείων.
εε) Τα ακίνητα για τα οποία, στο πεδίο χρήσης του συστήµατος «ΕΡΜΗΣ» του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. αναγράφονται οι
κωδικοί αριθµοί χρήσης 3 και 4 αντίστοιχα, που αφορούν
σε γεωργική ή βιοµηχανική χρήση.
9. Ο µειωµένος συντελεστής (0,5) προσδιορισµού
Ε.Ε.Τ.Α. του πίνακα α΄ της παραγράφου 5 εφαρµόζεται
για ένα µόνο ακίνητο, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα
ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών σε πολύτεκνο, κατά την
έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου
του ν.1910/1944 (Α' 229), εφόσον, κατά το οικονοµικό έτος 2012, τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του ν.1910/1944 (Α' 229) τον βαρύνουν φορολογικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, Α΄ 151), µε την προϋπόθεση ότι το ακίνητο αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία αυτού. Ο µειωµένος συντελεστής εφαρµόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ή στη σύζυγο του ή της
δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας
επί της κύριας ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατανέµεται
µεταξύ των συζύγων. Επίσης, ο µειωµένος συντελεστής
εφαρµόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της κύριας
και ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή
επικαρπία ή ποσοστό αυτών είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόµενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός
εκ των γονέων τους.
Για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) η τιµή ζώνης του ακινήτου να µην υπερβαίνει τις
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
β) το οικογενειακό εισόδηµα κατά το οικονοµικό έτος
2013, να µην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000)
ευρώ,
γ) το εµβαδόν του ακινήτου να µην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20
τ.µ. για κάθε προστατευόµενο τέκνο και µέχρι τα 200
τ.µ. Εφόσον το εµβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή,
δ) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους
2010 του πολύτεκνου να µην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. Αν
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το ακίνητο ανήκει κατά ποσοστό στους δύο συζύγους ή
µόνο στη σύζυγο και ζητείται ο υπολογισµός του
Ε.Ε.Τ.Α. µε την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή
και από τους δύο συζύγους ή µόνο από τη σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους
2010 και των δύο συζύγων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε
προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του
Κ.Φ.Ε.. Αν το ακίνητο ανήκει σε ένα ή περισσότερα από
τα προστατευόµενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ
των γονέων τους, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του πολύτεκνου και των προστατευόµενων τέκνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται
κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
10. Ο µειωµένος συντελεστής (0,5) προσδιορισµού
Ε.Ε.Τ.Α. του πίνακα α΄ της περίπτωσης 5 εφαρµόζεται
για ένα µόνο ακίνητο, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα
ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών σε πρόσωπο, που, το ίδιο
ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό
από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, και προκειµένου
για πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση,
νοητική αναπηρία, αυτισµό ή σύνδροµο DOWN, ποσοστό
από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, µε την προϋπόθεση ότι το ακίνητο αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία αυτού. Ο µειωµένος συντελεστής εφαρµόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ή
στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούµενης
κατοικίας κατανέµεται µεταξύ των συζύγων.
Για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) η τιµή ζώνης του ακινήτου να µην υπερβαίνει τις
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
β) το εµβαδόν του ακινήτου να µην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20
τ.µ. για κάθε προστατευόµενο τέκνο και µέχρι τα 200
τ.µ. Εφόσον το εµβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή,
γ) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους
2010 του δικαιούχου να µην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται
κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. Αν το ακίνητο ανήκει κατά ποσοστό στους δύο συζύγους ή µόνο
στον ή στη σύζυγο του δικαιούχου και ζητείται ο υπολογισµός του Ε.Ε.Τ.Α. µε την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή και από τους δύο συζύγους ή µόνο από τον άλλο σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 και των δύο συζύγων δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,
οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
11. Δεν οφείλεται το Ε.Ε.Τ.Α. για ένα ακίνητο που αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών:

α) σε µακροχρόνια άνεργο µε µη διακοπτόµενο χρόνο
ανεργίας ίσο ή µεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασµού που περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α., εγγεγραµµένο στα µητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφεροµένων προς εργασία
του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτηµάτων του ή του λογαριασµού ανεργίας προσωπικού ηµερήσιων εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή
του λογαριασµού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και
Θεσσαλονίκης και
β) σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασµούς κατά
τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) µήνες
που προηγούνται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πρώτου
λογαριασµού που περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α..
Για την απαλλαγή του ακινήτου από το Ε.Ε.Τ.Α. απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο υποκείµενος στο Ε.Ε.Τ.Α. να είναι άνεργος κατά
την ηµεροµηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασµού που
περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α.,
β) η τιµή ζώνης του ακινήτου να µην υπερβαίνει τις
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
γ) το οικογενειακό εισόδηµα, κατά το οικονοµικό έτος
2013, να µην υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000)
ευρώ,
δ) το εµβαδόν του ακινήτου να µην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20
τ.µ. για κάθε προστατευόµενο τέκνο και µέχρι τα 200
τ.µ.. Εφόσον το εµβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή,
ε) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους
2010 του δικαιούχου να µην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται
κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο 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 Δ.Ε.Η και
των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος ,
οι οποίες πρέπει να συµπίπτουν µε τα µηχανογραφικά
αρχεία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις καταστάσεις αυτές αποτελούν τον τίτλο βεβαίωσης για το Ελληνικό Δηµόσιο και τον αντίστοιχο χρηµατικό κατάλογο των αρµόδιων Δ.Ο.Υ..
Αρµόδια φορολογική αρχή είναι η Δ.Ο.Υ. φορολογίας
εισοδήµατος του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου κατά την ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης του λογαριασµού
της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος.
Εάν κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου είναι περισσότεροι του ενός, αρµόδια είναι η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος ενός εξ αυτών. Η βεβαίωση του ΕΕΤΑ πραγµατοποιείται στο όνοµα του κυρίου ή επικαρπωτή µε το µεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή άλλως στο όνοµα
ενός οποιουδήποτε εξ αυτών, ο οποίος δικαιούται να απαιτήσει από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες την απόδοση
σε αυτόν του ποσοστού που τους αναλογεί.
Στην περίπτωση κατά την οποία έχει βεβαιωθεί
Ε.Ε.Τ.Α. για ακίνητο που εµπίπτει στις διατάξεις των περιπτώσεων 7, 8, 9, 10 και 11, τούτο διαγράφεται, κατά τη
διαδικασία που θα ορισθεί µε την απόφαση της περίπτωσης 16. Αν το Ε.Ε.Τ.Α. ή µέρος αυτού έχει καταβληθεί, ε-
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πιστρέφεται, κατά τη διαδικασία που θα ορισθεί µε την ίδια απόφαση.
13. Το Ε.Ε.Τ.Α. εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις στους λογαριασµούς που εκδίδονται από αυτούς από τον Ιούνιο του 2013 µέχρι το Φεβρουάριο του 2014.
Η καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. ρυθµίζεται κατά τον ίδιο τρόπο µε την καταβολή του ποσού για την κατανάλωση του
ηλεκτρικού ρεύµατος, εφόσον η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος προβαίνουν σε
διακανονισµό ή ρύθµιση µε τους καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασµών.
14. Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο
µέχρι τη δέκατη ηµέρα του επόµενου µήνα από το µήνα
κατά τον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασµοί,
όπως ειδικότερα καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση
της περίπτωσης 16. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Οικονοµικός Επιθεωρητής ως αρµόδιος για την παρακολούθηση της απόδοσης του Ε.Ε.Τ.Α.. Το Ελληνικό Δηµόσιο
δικαιούται να ζητήσει από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος να δίνουν χρηµατικές προκαταβολές έναντι των ποσών, που πρέπει να
αποδοθούν από τις εισπράξεις του Ε.Ε.Τ.Α., και µέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προς είσπραξη ποσού.
Για την αντιµετώπιση των δαπανών είσπραξης του
Ε.Ε.Τ.Α., η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος παρακρατούν από τις εισπράξεις ποσοστό 0,25%. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές
ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς και ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των αρµοδίων υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονοµικών ηλεκτρονικά αρχεία που
τηρούν προκειµένου να διαπιστώνεται η ορθή εφαρµογή
της παρούσας υποπαραγράφου.
15. Εάν µετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας λήξης
πληρωµής της τελευταίας δόσης του Ε.Ε.Τ.Α. το συνολικό οφειλόµενο ποσό δεν έχει καταβληθεί, τότε η Δ.Ε.Η.
και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος,
διαγράφουν τους υπόχρεους καταναλωτές ως προς το
Ε.Ε.Τ.Α., αποστέλλουν κατάσταση στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών µέσω της οποίας βεβαιώνεται το οφειλόµενο τέλος και οι αρµόδιες Δ.Ο.Υ.
µεριµνούν για την είσπραξή του, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου µπορεί, µε αίτησή του προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ., οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να ζητήσει την αποκοπή του Ε.Ε.Τ.Α.
από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος
και τη βεβαίωση αυτού στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., αφού καταβάλει τουλάχιστον την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις και, σε περίπτωση επίκλησης αδυναµίας
καταβολής αυτών, το ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Για
την αλλαγή προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος απαιτείται
η προσκόµιση, στο νέο προµηθευτή, βεβαίωσης της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. ότι ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία
από τον κύριο ή τον επικαρπωτή ή από το µισθωτή ή από
το χρήστη, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς
τούτο.
16. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων ρυθµίζονται:
α) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία για την είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Α. µέσω των λογαριασµών κατανάλω-

σης του ηλεκτρικού ρεύµατος και την απόδοση αυτού
στο Δηµόσιο,
β) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση µη καταβολής του µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος,
γ) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία επιστροφής
του τέλους από την αρµόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και ο τρόπος
και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτού στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι δεν επιβλήθηκε αυτό, παρότι υπήρχε υποχρέωση, ή υπολογίσθηκε εσφαλµένα,
δ) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για
την εφαρµογή των διατάξεων των περιπτώσεων 9, 10 και
11 της παρούσας υποπαραγράφου και
ε) κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.8.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35
του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2013.
2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 35 του ν. 3842/2010,
οι λέξεις «Για τα έτη 2010, 2011 και 2012» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Για τα έτη 2010, 2011, 2012 και
2013».
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 38 του ν. 3842/2010,
οι λέξεις «Ειδικά για τα έτη 2010 και 2011» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το έτος 2010» και προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για τα έτη 2011 και 2012 ο φόρος καταβάλλεται σε επτά (7) ίσες µηνιαίες δόσεις, και για το έτος 2013 καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες µηνιαίες δόσεις, καθεµιά
από τις οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πενήντα (50) ευρώ, µε εξαίρεση την τελευταία, οι οποίες καταβάλλονται στις προθεσµίες που ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο. Η προθεσµία καταβολής της τελευταίας δόσης δεν µπορεί να έχει καταληκτική ηµεροµηνία
µεταγενέστερη από την 28η Φεβρουαρίου 2014.»
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο
ως εξής:
«Ως συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ), για
τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας, λαµβάνεται ο
ΣΑΟ που περιλαµβάνεται στις αποφάσεις προσδιορισµού αντικειµενικής αξίας ακινήτων (µικρότερος ή µεγαλύτερος), ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόµησης που ισχύει στην περιοχή είναι διαφορετικός.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. Στην υποπαράγραφο Ε.2. του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
προστίθεται περίπτωση 3 ως εξής και αναριθµούνται αντιστοίχως οι υφιστάµενες περιπτώσεις 3-7:
«3. α. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών µεταφέρονται στις 31 Ιουλίου
2013 οι αρµοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιµοι
πόροι των ακόλουθων οργανικών µονάδων της Γενικής

14
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν
στην άσκηση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης:
i) Διεύθυνση Εφαρµογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(Δ 30) µε την εξαίρεση των Τµηµάτων Προϋπολογισµού
και Δηµοσίων Δαπανών, Μισθοδοσίας και Συντάξεων.
ii) Διεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Δ32)
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται σε
ισχύ το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2013 µπορούν να εξειδικευθούν περαιτέρω οι προαναφερόµενες λειτουργίες
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
που µεταφέρονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, καθώς και να ρυθµιστούν ειδικότερα ζητήµατα
που αφορούν στη µεταφορά του προσωπικού και των
διαθέσιµων πόρων. Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να
προβλεφθεί προγενέστερη ηµεροµηνία εφαρµογής των
διατάξεων της παρούσας υποπερίπτωσης. Μεταξύ της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων συνάπτεται
µέχρι τις 31 Ιουλίου 2013 µνηµόνιο συνεργασίας που
µπορεί να τροποποιείται όποτε κριθεί απαραίτητο και καθορίζει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων στη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων.
β. Οι αρµοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρµογής
της φορολογικής νοµοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ιδίως στους παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους, µε έµφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ο
έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων της τελωνειακής νοµοθεσίας, όπως προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 30 ν. 3296/2004, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων,
µεταβιβάζονται στις 31 Οκτωβρίου 2013 στη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο έλεγχος των υποθέσεων για τις οποίες εκδίδεται εντολή ελέγχου µέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013 ολοκληρώνεται από το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
µπορεί να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας υποπερίπτωσης και να προβλεφθεί προγενέστερη ηµεροµηνία εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας υποπερίπτωσης.
γ. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στην υποπερίπτωση β΄ της παρούσας περίπτωσης,
οι αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων µπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους των
µεταφορικών µέσων, καταστηµάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από
τον φορέα εκµετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν όπως επίσης σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, µέσων µεταφοράς
και άλλων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων και ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις α΄
και δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν.
3296/2004. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου σε καµία περίπτωση δεν αποστερεί το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) από τις παραπάνω εξουσίες,
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που αυτό διατηρεί.».
δ. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργεί-

ου Οικονοµικών µεταφέρεται στις 31 Ιουλίου 2013 στη
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού και των διαθέσιµων πόρων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται σε ισχύ το
αργότερο στις 31 Ιουλίου 2013 µπορεί να ρυθµισθούν ειδικότερα θέµατα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή
της διάταξης αυτής και να προβλεφθεί προγενέστερη ηµεροµηνία µεταφοράς της Υπηρεσίας αυτής.»
2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 3
της υποπαραγράφου Ε.2. του ν. 4093/2012 προστίθενται
στοιχεία 9 και 10 ως εξής:
«(9) να αποφασίζει για τις προϋποθέσεις πρόσληψης
προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων
και για την υποβολή στο Α.Σ.Ε.Π. των αντίστοιχων αιτηµάτων για τις σχετικές προκηρύξεις, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
(10) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να καθορίζεται ειδικό σύστηµα προαγωγών και βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των
υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που
προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν. 3528/2007) και κάθε άλλη διάταξη. Το σύστηµα µπορεί να περιλαµβάνει το οργανόγραµµα των µονάδων που
συγκροτούν τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και
κανόνες που σχετίζονται µε τις προαγωγές και τη µετακίνηση υπαλλήλων. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων έχει πλήρη εξουσία εφαρµογής του συστήµατος
που καθορίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα υποπερίπτωση. Οι κείµενες διατάξεις που δεν
συνδέονται µε το σύστηµα προαγωγών και βαθµολογικής εξέλιξης παραµένουν σε ισχύ για το προσωπικό της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.»
3. Στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ε.2. του ν.
4093/2012, πριν από την αναρίθµησή της µε την περίπτωση 1 της παρούσας υποπαραγράφου, προστίθεται
στοιχείο δ΄ ως εξής και αναριθµείται το επόµενο στοιχείο ε΄.
«δ. Συστήνεται Γνωµοδοτικό Συµβούλιο της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Το Συµβούλιο του προηγούµενου εδαφίου αποτελείται από πέντε µέλη που ορίζονται µε θητεία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία
χρόνια. Δύο από τα µέλη του Συµβουλίου επιλέγονται
µεταξύ προσώπων µε σηµαντική διεθνή επαγγελµατική
εµπειρία στη διοίκηση δηµοσίων εσόδων. Τα µέλη του
Συµβουλίου δεν είναι πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον,
στο Συµβούλιο συµµετέχει ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων χωρίς δικαίωµα ψήφου, ως εκ της ιδιότητάς του. Το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο αναφέρεται στον Υπουργό Οικονοµικών, παρέχει συµβουλές σε µείζονα θέµατα στρατηγικής της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης συµπεριλαµβανοµένων και θεµάτων ανθρώπινου δυναµικού, ελέγχει την επίδοση της φορολογικής
και τελωνειακής διοίκησης σε σχέση µε το σχεδιασµό
και τους τεθέντες στόχους, υποστηρίζει τη φορολογική
και τελωνειακή διοίκηση στις σχέσεις της µε άλλους φορείς και επιβεβαιώνει ότι ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων ασκεί τις εξουσίες του δεόντως. Το Συµβούλιο δεν έχει οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα, ούτε
πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν σε συγκεκριµένους
φορολογουµένους.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που δηµο-
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σιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο µέχρι τη 15η Ιουλίου 2013 ρυθµίζονται όλα τα αναγκαία θέµατα για τη λειτουργία του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου και ιδίως:
α) καθορίζονται τα ελάχιστα προσόντα των µελών του
Συµβουλίου,
β) ορίζονται τα µέλη του Συµβουλίου και η διάρκεια
της θητείας τους,
γ) καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών του Συµβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους,
δ) τίθενται κανόνες για την αντιµετώπιση συγκρούσεων συµφερόντων,
ε) καθορίζεται η ελάχιστη συχνότητα των συνεδριάσεων,
στ) θεσπίζεται πλαίσιο ως προς τον τρόπο αναφοράς
του Συµβουλίου στον Υπουργό Οικονοµικών,
ζ) ρυθµίζονται θέµατα διοικητικής υποστήριξης του
Συµβουλίου.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 55 ν. 4002/2011, όπως προστέθηκε
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 35 ν. 4141/2013 (Α΄
81), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, ύστερα από γνώµη του Γενικού Γραµµατέα του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διατυπώνεται εντός δεκατεσσάρων ηµερών, µπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται
η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών και να συστήνονται ή να καταργούνται ή να
συγχωνεύονται ή να αναστέλλεται η λειτουργία οργανικών µονάδων επιπέδου αυτοτελούς γραφείου ή αυτοτελούς τµήµατος ή τµήµατος ή υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Γραµµατείας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Συνιστάται οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης,
µε τίτλο «Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων» υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος
µπορεί να εκχωρεί την αρµοδιότητα στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών.
2. Τα Υπουργεία και οι εποπτευόµενοι από αυτά φορείς, προωθούν στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων όλα τα σχέδια που αφορούν σε διαχείριση ή
παροχή κρατικών πόρων, πριν την τελική έγκριση και υιοθέτηση τους και σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται
στον παρόντα νόµο Η Κεντρική Μονάδα κρατικών ενισχύσεων εξετάζει τα προτεινόµενα σχέδια ως προς τη
συµβατότητά τους µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και εκφράζει έγγραφη γνώµη, η οποία προσαρτάται
σε κάθε σχέδιο.
3. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων επιπλέον:
α. Έχει την πλήρη ευθύνη για την κοινοποίηση των
σχεδίων κρατικών ενισχύσεων, εκ µέρους της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 108 της Συνθήκης
Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ΣΛΕΕ). Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό σύστηµα κοινοποιήσεων SANI (State Aid Notification System: Διαδραστική Αναφορά Κρατικών Ενισχύσεων) και είναι ο µοναδικός συνοµιλητής
των αρµόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά
τη διαδικασία των κοινοποιήσεων.

β. Αποτελεί το µοναδικό επίσηµο σηµείο επαφής για
θέµατα κρατικών ενισχύσεων, τόσο µε την Επιτροπή, όσο και µε άλλους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
γ. Συντονίζει τα θέµατα κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο: συνεργάζεται µε τα υπουργεία και τους λοιπούς φορείς και αρχές µέσω του δικτύου αποκεντρωµένων µονάδων κρατικών ενισχύσεων.
δ. Επιβλέπει και παρακολουθεί την πορεία και την πρόοδο των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων, ειδικότερα όσων είναι στο στάδιο της εξέτασης από την Επιτροπή, ή
όσων αφορούν ανάκτηση παράνοµων κρατικών ενισχύσεων. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων βοηθά
στη διαµόρφωση απαντήσεων προς την Επιτροπή σε θέµατα που σχετίζονται µε τις Κρατικές Ενισχύσεις.
ε. Ελέγχει όλες τις απαντήσεις πριν την υποβολή τους
στην Επιτροπή. Μεριµνά για την τήρηση προθεσµιών και
καταληκτικών ηµεροµηνιών που έχουν τεθεί από την Επιτροπή.
στ. Συµµετέχει στη διαµόρφωση της πολιτικής των
κρατικών ενισχύσεων και τον έλεγχο της συµβατότητας
των χορηγούµενων από δηµόσιους φορείς και αρχές
σχεδίων Κρατικών ενισχύσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα
107 και 108 της ΣΛΕΕ.
ζ. Συµµετέχει στη διαµόρφωση και τον έλεγχο της
συµβατότητας της πολιτικής των Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος σύµφωνα µε το άρθρο 106 της
ΣΛΕΕ. Συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και συντάσσει την περιοδική έκθεση για τις Υπηρεσίες Γενικού
Οικονοµικού Συµφέροντος.
η. Παρακολουθεί και συντάσσει τον ετήσιο πίνακα
Κρατικών Ενισχύσεων SARI (State Aid Reporting Interactive: Διαδραστική Αναφορά Κρατικών Ενισχύσεων).
θ. Συµµετέχει στα συµβουλευτικά όργανα της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Επιτροπής για τον καθορισµό των νέων κανόνων- ανακοινώσεων και διαδικασιών στα θέµατα κρατικών ενισχύσεων.
ι. Παρέχει εκπαίδευση και τεχνογνωσία σε θέµατα
κρατικών ενισχύσεων στις αποκεντρωµένες µονάδες, σε
συνεργασία µε αρµόδιους φορείς.
ια. Παρέχει υποστηρικτικό υλικό στις αποκεντρωµένες
µονάδες σε θέµατα πολιτικής και διαδικασιών κρατικών
ενισχύσεων.
ιβ. Τηρεί κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα µητρώου όλων των υφιστάµενων κρατικών ενισχύσεων κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο Β.8. του παρόντος νόµου.
ιγ. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν
εισηγήσεως του Προϊσταµένου της Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων, καθορίζονται περαιτέρω λεπτοµέρειες - διευρυµένα καθήκοντα σχετικά µε τον ρόλο και
τις αρµοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων σύµφωνα µε τις αναθεωρήσεις της πολιτικής
των κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτή χαράσσεται από
τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. : ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Συνιστάται στην Κεντρική Μονάδα θέση Προϊσταµένου αυτής µε βαθµό Διευθυντή. Ως προϊστάµενος της
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται δηµόσιος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονοµικών ή υπάλληλος από το στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και τις ανεξάρτητες αρχές, κατά τη διαδικασία
του άρθρου 55 παρ. 21 του ν. 4002/2011 (Α΄180) και, µε-
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τά τη λήξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄
222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
2. Η ανωτέρω Μονάδα στελεχώνεται από υπαλλήλους
όλων των κλάδων κατηγοριών και ειδικοτήτων του Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και από υπαλλήλους από
τον στενό και ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα και τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίοι αποσπώνται για το σκοπό αυτό
στην Κεντρική Μονάδα. Κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων στη Μονάδα µπορούν να αποσπασθούν υπάλληλοι από την Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ)
ΑΕ. και τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσωπικό της Μονάδος που µεταφέρεται ή αποσπάται είναι έως είκοσι (20) άτοµα. Οι υπηρετούντες στο Υπουργείο
Οικονοµικών δικηγόροι µε έµµισθη εντολή υποστηρίζουν
νοµικά το έργο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.
3. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων µπορεί
να απασχολεί υπαλλήλους της κατηγορίας Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται:
α. η διάρθρωση και ο αριθµός των υπαλλήλων που απαιτούνται για τις ανάγκες στελέχωσης της Κεντρικής
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ανά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα. Οι υπάλληλοι µεταφέρονται και αποσπώνται σε αυτήν µε την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθµό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχουν, µε
συνεκτίµηση της αίτησής τους και των αναγκών της Μονάδος,
β. τα ειδικότερα και πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά
τους προσόντα,
γ. τα ειδικότερα και πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα του Προϊσταµένου, καθώς και η θητεία του,
σύµφωνα και µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
δ. η διαδικασία επιλογής του προϊσταµένου και των υπαλλήλων.

β. Ο έλεγχος αναφορικά µε την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων, όλων των λοιπών πράξεων που εκδίδονται από
τον φορέα στον οποίο ανήκει ή που εποπτεύει η εκάστοτε Αποκεντρωµένη Μονάδα.
γ. Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων
που δεν απαιτούν κοινοποίηση (όπως οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας) κατόπιν οδηγιών της Κεντρικής Μονάδας.
δ. Η προώθηση στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων όλων των σχεδίων που ενδεχοµένως εµπεριέχουν µεταφορά και διάθεση Κρατικών πόρων σε κάποιον
ωφελούµενο, που συνοδεύονται από αναλυτική περιγραφή και τεκµηρίωση. Η Αποκεντρωµένη Μονάδα µπορεί
να προτείνει βελτιώσεις, πριν από την προώθηση του
σχεδίου στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.
ε. Σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την
Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Αποκεντρωµένη Μονάδα υποχρεούται να
παρέχει στην Κεντρική Μονάδα κάθε είδους βοήθεια και
υποστήριξη που θα της ζητηθεί.
στ. Τα σχέδια κοινοποιούνται µέσω του Ηλεκτρονικού
συστήµατος SANI και καταχωρούνται από τον επικυρωµένο χρήστη της Αποκεντρωµένης Μονάδας στο εν λόγω σύστηµα.
ζ. Στο τέλος κάθε έτους, οι Αποκεντρωµένες Μονάδες
υποχρεούνται στην ηλεκτρονική υποβολή της ετήσιας
έκθεσης κρατικών ενισχύσεων µέσω του διαδραστικού
συστήµατος SARI, που περιλαµβάνει τις δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί για τις υφιστάµενες κρατικές ενισχύσεις του φορέα τους. Η ηλεκτρονική αυτή υποβολή
πραγµατοποιείται επίσης από επικυρωµένο χρήστη. Οι επικυρωµένοι χρήστες και στις δύο περιπτώσεις ορίζονται
µετά από αίτηση της Αποκεντρωµένης Μονάδας προς
την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.
η. Φροντίζουν για την ενηµέρωση του µητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 30 του
παρόντος νόµου, ως προς τα µέτρα αρµοδιότητας τους.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.4.: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Με Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Πρωθυπουργού, συγκροτείται Διϋπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
σύµφωνα µε το αρ. 15 παρ. 2β και το άρθρο 16 παρ. 6 του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Α΄ 98/22.4.2005. Η
Επιτροπή συγκροτείται από:
α) Τον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος προεδρεύει, µε
αναπληρωτή του τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Οικονοµικών.
β) Τους Υπουργούς Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και τους εκάστοτε αρµόδιους Υπουργούς, θέµατα στην αρµοδιότητα των οποίων
έρχονται προς συζήτηση. Αναπληρωτές ορίζονται οι αντίστοιχοι Γενικοί Γραµµατείς των Υπουργείων.
γ) Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος
της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση και επίλυση:
α) Των θεµάτων κρατικών ενισχύσεων που έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελληνικής Δηµοκρατίας.
β) Των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων όπου υπάρ-

1. Η επιφορτισµένη µε τις κρατικές ενισχύσεις υπηρεσία κάθε Υπουργείου µετονοµάζεται σε «Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων».
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµοδίου καθ’ ύλην Υπουργού µπορεί να συνιστάται,
όπου δεν υπάρχει ήδη κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, αποκεντρωµένη µονάδα κρατικών ενισχύσεων στα
Υπουργεία και στους φορείς της εποπτείας τους, που ενδέχεται να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις. Κύριο έργο
των αποκεντρωµένων µονάδων είναι η προετοιµασία και
η προώθηση σχεδίων για γνωµοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων. Η Αποκεντρωµένη Μονάδα κάθε Υπουργείου είναι επίσης αρµόδια και υπεύθυνη για τα σχέδια που προετοιµάζονται
και προωθούνται από τους εποπτευόµενους φορείς της.
3. Έργο των Αποκεντρωµένων Μονάδων είναι επίσης :
α. Ο έλεγχος αναφορικά µε την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων, όλων των σχεδίων νόµου που εισάγονται προς
ψήφιση από τον φορέα στον οποίο ανήκει ή που εποπτεύει η εκάστοτε Αποκεντρωµένη Μονάδα.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5.: ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
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χουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάµεσα στους αρµόδιους φορείς και στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων ή/και των αρµόδιων φορέων µεταξύ τους.
γ) Των θεµάτων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε υψηλό επίπεδο µε τα αρµόδια όργανα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Η Επιτροπή µπορεί να προσκαλεί κατά περίπτωση
εκπροσώπους Δηµόσιων Φορέων, Ανεξάρτητων Αρχών
και Δηµοσίων Επιχειρήσεων, κατά την εξέταση θεµάτων.
4. Η Επιτροπή συγκαλείται µετά από πρόσκληση του
Προϊσταµένου της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ή ενός εκ των µελών της Επιτροπής. Ο προϊστάµενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής
ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου.
5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσµευτικές για
το σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων. Τηρούνται γραπτά πρακτικά, στα οποία παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, τηρουµένων των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

µένων Μονάδων, ως προς απαιτούµενες βελτιώσεις προκειµένου το µέτρο να είναι συµβατό µε τους κανόνες
κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτοί διαµορφώνονται από
την Επιτροπή. Εάν κριθεί αναγκαίο, το σχέδιο κοινοποιείται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρ. 108 της ΣΛΕΕ.
5. Ένα σχέδιο δεν µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη θετική γνώµη της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της Κεντρικής Μονάδας και της χορηγούσας αρχής, η υπόθεση παραπέµπεται στη Διϋπουργική Επιτροπή, σύµφωνα µε τα όσα
ορίζονται στην υποπαράγραφο Β.5.
6. Σε περίπτωση που θεσπιστεί ρύθµιση η οποία δεν έχει υποβληθεί στη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων ενηµερώνει σχετικά τον αρµόδιο φορέα, ο οποίος οφείλει να απόσχει από την υλοποίηση του µέτρου, µέχρι την έκδοση γνώµης.
7. Οι αποφάσεις µεταφοράς κρατικών πόρων συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, ύστερα από
γνώµη της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Όλα τα στάδια της διαδικασίας των υποπαραγράφων
Β.2., Β.4. και Β.6 του παρόντος νόµου συνεπικουρούνται
από τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ, η οποία υποχρεούται να εξετάζει κατά προτεραιότητα τα
θέµατα που της υποβάλλονται από την Κεντρική και τις
Αποκεντρωµένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων.

Τα σχέδια, τα οποία µπορεί να περιέχουν µεταφορά
και διάθεση κρατικών πόρων προς δηµοσίους ή ιδιωτικούς φορείς, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων εγγυήσεων, χορηγήσεων, εκχωρήσεων, φορολογικών και άλλων απαλλαγών, αποκρατικοποιήσεων, επενδύσεων, υπόκεινται σε αναλυτικό έλεγχο
για πιθανή ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων.
Η διαδικασία γνωµοδότησης από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων είναι η εξής:
1. Η χορηγούσα αρχή ετοιµάζει το προσχέδιο και το υποβάλει για εξέταση στην αποκεντρωµένη µονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, στην οποία υπόκειται.
2. Η αποκεντρωµένη Μονάδα διενεργεί εντός είκοσι
εργάσιµων ηµερών προκαταρκτικό έλεγχο για την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων. Κατά τον έλεγχο, συµπληρώνεται αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο κατά το πρότυπο των
ερωτηµατολογίων της Ε.Ε. που εκπονείται από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Δικαίου
(ΚΔΕΟΔ) σε συνεργασία µε την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.
3. Τα σχέδια, νοµοθετικής ή διοικητικής φύσης, τα οποία µπορεί να περιέχουν άµεση ή έµµεση κρατική ενίσχυση υποβάλλονται για γνωµοδότηση στην Κεντρική
Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, προ της υπογραφής
τους από το αρµόδιο όργανο ή της ψήφισής τους από το
Κοινοβούλιο.
4. Ανάλογα µε την περίπτωση, η Κεντρική Μονάδα αποφασίζει και ενεργεί ως εξής:
α) Αν το σχέδιο δεν περιέχει κρατική ενίσχυση, η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων εκφράζει προ της
υιοθέτησης του σχεδίου, έγγραφη θετική γνώµη εντός
είκοσι εργάσιµων ηµερών, η οποία προσαρτάται και συνοδεύει το σχέδιο. Με τη θετική γνώµη, το σχέδιο υιοθετείται.
β) Αν το σχέδιο εµπεριέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, γνωµοδοτεί προς την χορηγούσα αρχή, µέσω των Αποκεντρω-

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.7.: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΚΔΕΟΔ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.8.: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Δηµιουργείται Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα
Κρατικών Ενισχύσεων, στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα
υφιστάµενα, καθώς και τα υπό προκήρυξη περιφερειακά
συστήµατα του δικτύου των Αποκεντρωµένων Μονάδων
Κρατικών Ενισχύσεων.
2. Το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα θα περιλαµβάνει όλες τις κρατικές ενισχύσεις, που έχουν δοθεί στην
ελληνική επικράτεια κατόπιν εγκριτικής απόφασης της
ΕΕ, τις ενισχύσεις, που έχουν δοθεί βάσει του κανονισµού 1998/2006 (L 379/5 EL της 28.12.2006), καθώς και
αυτές του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού 800/2008
(L 214/3 EL της 09.08.2008).
3. Για τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών οµάδα Διοίκησης Έργου µε αντικείµενο το σχεδιασµό, υλοποίηση, υποστήριξη 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 Αποκεντρωµένες Μονάδες είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή των αποφάσεων που αφορούν ανάκτηση παράνοµων κρατικών ενισχύσεων.
Ειδικότερα:
α. Σε περίπτωση που η απόφαση της Ε.Ε. δεν περιέχει
αναλυτικές πληροφορίες για την ταυτότητα των αποδεκτών ούτε για τα ποσά της ενίσχυσης που πρέπει να α-
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νακτηθούν, η Κεντρική Μονάδα συντονίζει και καθοδηγεί
τις αποκεντρωµένες Μονάδες, οι οποίες προσδιορίζουν
χωρίς καθυστέρηση τις επιχειρήσεις που αφορά η απόφαση καθώς και το ακριβές ποσό της ενίσχυσης που
πρέπει να ανακτηθεί από κάθε επιχείρηση (C 272/05 EL
της 15.11.2007 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αποτελεσµατική εφαρµογή των ανακτήσεων).
β. Η Κεντρική Μονάδα συντονίζει τις ενέργειες της
Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την ανάκτηση της ενίσχυσης από τους τελικούς αποδέκτες σύµφωνα µε οριζόµενα στο άρθρο 14 παρ. 1 του υπ΄ αρίθµ. 659/1999
Διαδικαστικού Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 108 της ΣΛΕΕ όπως ισχύει.
γ. Η Κεντρική Μονάδα είναι το κεντρικό σηµείο επαφής µε την Ε.Ε. αναφορικά µε την εφαρµογή της ανάκτησης. Σε περίπτωση δυσκολιών, ενηµερώνει την Επιτροπή, προτείνοντας απαραίτητες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της απόφασης.
δ. Η Κεντρική Μονάδα συµβουλεύει τις αποκεντρωµένες Μονάδες ως προς τον υπολογισµό των τόκων της ανάκτησης, χρησιµοποιώντας το επιτόκιο αναφοράς και
τη µέθοδο ανατοκισµού όπως αυτή έχει προσδιοριστεί
στο Κεφάλαιο V του Κανονισµού ΕΚ 794/2004 και υπολογίζονται από την ηµεροµηνία κατά την οποία η ενίσχυση τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου µέχρι την πραγµατική της επιστροφή. Επίσης ελέγχει τα τελικά ποσά
πριν τα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Οι Αποκεντρωµένες µονάδες:
α. Παρέχουν στην Κεντρική Μονάδα της απαραίτητες
πληροφορίες για τον προσδιορισµό των τελικών αποδεκτών της ενίσχυσης και υπολογίζουν το προς ανάκτηση
(κατά το µέρος που τα παραπάνω δεν προσδιορίζονται
στην απόφαση της Ε.Ε).
β. Παίρνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της ανάκτησης, σε συνεργασία και συµφωνία µε τις οδηγίες της Κεντρικής Μονάδας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.10.: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Με την ενηµέρωσή της για απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά ανάκτηση από την Ελληνική
Δηµοκρατία παράνοµων κρατικών ενισχύσεων, η Κεντρική Μονάδα έρχεται σε επαφή µε την χορηγούσα αρχή,
ώστε να συλλέξει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση.
2. Η Κεντρική Μονάδα συµβουλεύει τις Αποκεντρωµένες Μονάδες στον προσδιορισµό των ωφελούµενων από
την ενίσχυση φορέων, των ποσών των ενισχύσεων, αν
αυτά δεν προσδιορίζονται στην απόφαση ανάκτησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και των αναλογούντων τόκων.
Επίσης προσδιορίζει τις ενέργειες που θα οδηγήσουν
στην ανάκτηση και ζητά από τις Αποκεντρωµένες Μονάδες να τις υιοθετήσει άµεσα. Οι αποκεντρωµένες Μονάδες υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις ενέργειες αυτές
µέσα στην οριζόµενη προθεσµία και να αναφέρουν τα αποτελέσµατα στην Κεντρική Μονάδα.
Η Κεντρική Μονάδα ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ενέργειες και τα µέτρα που έχουν ληφθεί
για την ανάκτηση της παράνοµης κρατικής ενίσχυσης
και συνεχίζει την τακτική ενηµέρωση για την πορεία της
ανάκτησης.
3. Οι ωφελούµενοι από παράνοµη κρατική ενίσχυση είναι υποχρεωµένοι να επιστρέψουν το ποσό µε τους αναλογούντες τόκους, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορί-

ζονται από το ν. 4002/2011 όπως κάθε φορά ισχύει, υπό
την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η άµεση και αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3
του άρθρου 14 του υπ΄ αριθµ. 659/1999 Διαδικαστικού
Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 108 της
ΣΛΕΕ, όπως ισχύει (L 83 EL της 27.03.1999).
4. Αναστέλλεται η χορήγηση κάθε συµβιβάσιµης ενίσχυσης σε οποιονδήποτε αποδέκτη οφείλει να επιστρέψει παράνοµη και ασυµβίβαστη ενίσχυση που υπόκειται
σε προηγούµενη απόφαση ανάκτησης µέχρις ότου ο εν
λόγω αποδέκτης έχει επιστρέψει την παλαιά παράνοµη
και ασυµβίβαστη ενίσχυση.
5. Σε περίπτωση εταιρειών σε καθεστώς πτώχευσης, οι
Αποκεντρωµένες Μονάδες, υποβοηθούµενες από την
Κεντρική Μονάδα, διασφαλίζουν ότι τα ποσά της ανάκτησης εγγράφονται στον πίνακα των απαιτήσεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Πτωχευτικό Κώδικα , ο
οποίος κυρώθηκε µε το ν. 3588/2007 (Α΄153) , όπως αυτός ισχύει, άρθρο 135 επόµενα.
6. Στο άρθρο 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας,
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄
97), προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως, η δε υφιστάµενη παράγραφος 4 αναριθµείται σε παράγραφο 5.
«4. Αναστολή κατά πράξεως που µετά από απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διατάσσει την ανάκτηση παράνοµης ή ασυµβίβαστης µε την εσωτερική αγορά κρατικής ενίσχυσης, κατά την έννοια του άρθρου 108 παρ. 2
της ΣΛΕΕ, χορηγείται αν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει ασκηθεί προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του
αρµόδιου δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον και
καθ’ ο µέρος αµφισβητείται η νοµιµότητα της απόφασης
αυτής. Αν δεν έχει ασκηθεί η κατά τα ανωτέρω προσφυγή, το δικαστήριο υποχρεούται να αποστείλει σχετικό
προδικαστικό ερώτηµα,
β) πιθανολογείται σοβαρά η παρανοµία της ενωσιακής
πράξης ανάκτησης και
γ) ο αιτών επικαλείται και αποδεικνύει ότι η άµεση εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη.
Η χορήγηση αναστολής αποκλείεται αν από τη στάθµιση της βλάβης του συµφέροντος του αιτούντος και του
συµφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται ότι οι
αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή της αίτησης αναστολής είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. Κατά την εκτίµηση των παραπάνω προϋποθέσεων,
το δικαστήριο οφείλει να λαµβάνει υπόψη τις αποφάσεις
των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της νοµιµότητας της ενωσιακής πράξης, καθώς και τη διάταξη
που τυχόν εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.
7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 205 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 2717/1999, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικώς, αποφάσεις για την αναστολή που εκδίδονται
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 202, µπορούν
επίσης, να ανακληθούν ύστερα από αίτηση διαδίκου ή
τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον, αν εκδοθεί απόφαση
του αρµοδίου δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί
αιτήσεως οριστικής ή προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η
οποία διατάσσει την ανάκτηση παράνοµης κρατικής ενίσχυσης».
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8. Το άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
22 οι λέξεις «καθώς και ο τρόπος καταβολής (εφάπαξ ή
δόσεις, ηµεροµηνία καταβολής)» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «καθώς και ο χρόνος καταβολής που δεν µπορεί
να υπερβαίνει την προθεσµία ανάκτησης που τίθεται
στην απόφαση της παραγράφου 1.».
β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 οι λέξεις «για τη
σύνταξη και αποστολή του χρηµατικού καταλόγου στην
αρµόδια ΔΟΥ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «κατά την
έννοια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1»
και προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν η ανακτητέα κρατική ενίσχυση αφορά περισσότερες της µίας δραστηριότητες που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα περισσοτέρων υπηρεσιών, αρµόδια είναι η υπηρεσία που εποπτεύει την κύρια δραστηριότητα του νοµικού προσώπου».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.11.: ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η στελέχωση της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 26 του παρόντος νόµου ολοκληρώνεται εντός προθεσµίας 3 µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος. Μέχρι την ολοκλήρωση της
στελέχωσης αυτής, οι σχετικές µε τις κρατικές ενισχύσεις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών εξακολουθούν να ασκούνται από αυτή στη συνέχεια οι αρµοδιότητες αυτές µεταφέρονται στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.2. του παρόντος νόµου.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1. : ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς των της παραγράφου Γ. του παρόντος νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
«Εκτίµηση»: Κάθε εργασία ή/και έρευνα που έχει ως
σκοπό την αποτίµηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων,
άυλων ή ενσώµατων και εκτελείται µε βάση τα ευρωπαϊκά ή διεθνώς αναγνωρισµένα εκτιµητικά πρότυπα.
«Πιστοποιηµένος εκτιµητής»: Κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο οποιασδήποτε µορφής, το οποίο διενεργεί εκτιµήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο, έχει
λάβει την πιστοποίηση της υποπαραγράφου Γ.2. του παρόντος νόµου και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών, που
προβλέπεται στο ίδιο άρθρο.
«Αρµόδια Διοικητική Αρχή» : Ορίζεται η Διεύθυνση Τοµέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
1. Το επάγγελµα του πιστοποιηµένου εκτιµητή ασκείται ελεύθερα µετά πάροδο τριµήνου από την αναγγελία
έναρξής του στην Αρµόδια Διοικητική Αρχή και την εγγραφή του πιστοποιηµένου εκτιµητή στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών.

Το Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών τηρείται στην
Αρµόδια Διοικητική Αρχή και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών. Στην ίδια αρχή τηρείται κατάλογος διενεργηθεισών εκτιµήσεων.
2. Προκειµένου περί φυσικών προσώπων, η αναγγελία
συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση πιστοποίησης, όπου αναφέρεται ο συγκεκριµένος ή οι συγκεκριµένοι κλάδοι στους οποίους επιθυµεί
να πιστοποιηθεί ο ενδιαφερόµενος, συνοδευόµενη από
βιογραφικό σηµείωµα.
β. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, το
οποίο ανανεώνεται κάθε δύο έτη µε επιµέλεια της Αρµόδιας Διοικητικής Αρχής. Ο αιτών πρέπει να µην έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργηµα ή
για τα πληµµελήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης,
υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστίας,
ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κάποιο άλλο οικονοµικής φύσεως έγκληµα.
γ. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται
από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τον αρµόδιο Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιµοι και αντίστοιχοι ή ισότιµοι προς τους απονεµόµενους από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
δ. Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος
δηλώνει τα εκτιµητικά πρότυπα (ευρωπαϊκά ή διεθνή)
που εφαρµόζει κατά τη διενέργεια εκτιµήσεων και τη δέσµευσή του για την πιστή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας της υποπαραγράφου Γ.8..
ε. Βεβαίωση µε υπογραφή και σφραγίδα πιστοποιηµένου εκτιµητή ή άλλο πρόσφορο έγγραφο στοιχείο, από
το οποίο να αποδεικνύεται διετής εκτιµητική εµπειρία
του ενδιαφερόµενου.
στ. Πιστοποιητικό, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο
αιτών εκπληρώνει τουλάχιστον µία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
αα) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιµητής από φορέα διαπιστευµένο από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)
ή από επαγγελµατική ένωση ή οργανισµό που πληροί τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
π.δ.38/2010 (Α΄ 78).
ββ) Ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του εκτιµητή σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαιότητας.
Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται
να προσκοµίσει σχετικό πιστοποιητικό από τον αρµόδιο
φορέα του κράτους µέλους, ή του τρίτου κράτους.
γγ) Έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εξετάσεων, όπως αυτή ορίζεται στην υποπαράγραφο Γ.3. αποκλειστικά στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα διαπιστευµένοι φορείς πιστοποίησης κατά το στοιχείο αα) της παρούσας υποπερίπτωσης.
ζ. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο
πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος από τον ενδιαφερόµενο.
η. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, το οποίο
πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος από τον ενδιαφερόµενο.
3. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, η αναγγελία
συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
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α. Αίτηση πιστοποίησης, στην οποία θα αναφέρεται ο
συγκεκριµένος ή οι συγκεκριµένοι κλάδοι, στους οποίους επιθυµεί να πιστοποιηθεί.
β. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο
πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος από το ενδιαφερόµενο νοµικό πρόσωπο.
γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, το οποίο
πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος από το ενδιαφερόµενο νοµικό πρόσωπο.
δ. Επικυρωµένο αντίγραφο του ιδρυτικού του εγγράφου ή τυχόν τροποποιητικού αυτού, από το οποίο να
προκύπτει ότι στον σκοπό του προβλέπεται η παροχή εκτιµητικών υπηρεσιών.
ε. Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι
στο νοµικό πρόσωπο απασχολείται ένας ή περισσότεροι
πιστοποιηµένοι εκτιµητές, οι οποίοι είναι και οι µόνοι αρµόδιοι να διενεργούν εκτιµήσεις για λογαριασµό του νοµικού προσώπου.
4. Η Αρµόδια Διοικητική Αρχή µπορεί εντός τριών (3)
µηνών από την υποβολή της αναγγελίας να απαγορεύσει την έναρξη του επαγγέλµατος εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω νόµιµες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει
η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, η Αρµόδια Διοικητική Αρχή ενηµερώνει
εγγράφως τον ενδιαφερόµενο ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο Μητρώο, γνωστοποιώντας του και τους
σχετικούς λόγους.
5. Εφόσον πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Αρµόδια Διοικητική Αρχή εγγράφει τον ενδιαφερόµενο στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, εντός
τριών µηνών, στον κλάδο ή στους κλάδους στους οποίους έχει πιστοποιηθεί και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό.

Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.
Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση της Αρµόδιας Αρχής.
3. Η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει νόµιµα, όταν
παρίστανται, ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, περισσότερα από τα µισά των διορισµένων τακτικών µελών (απαρτία). Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται εγγράφως, κατά πλειοψηφία και µε συνοπτική αιτιολογία.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ύστερα από εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής,
ορίζονται µεταξύ άλλων, η εξεταστέα ύλη και τα θέµατα
των εξετάσεων, ο τρόπος βαθµολόγησης των υποψηφίων, η διαδικασία, ο τρόπος, τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις εξέτασης των υποψηφίων εκτιµητών ενώπιον
της Εξεταστικής Επιτροπής και κάθε άλλο θέµα συναφές
µε τη λειτουργία της Επιτροπής και τη διενέργεια των εξετάσεων. Με όµοια απόφαση ορίζονται τα µαθήµατα
προς εξέταση, µετά από εισήγηση της Αρµόδιας Αρχής,
µετά από γνώµη της Εξεταστικής Επιτροπής στα οποία
περιέχονται αντικείµενα συναφή µε τα κεφάλαια της υποπαραγράφου Γ.4.. Με όµοια απόφαση ορίζεται η εξεταστέα ύλη, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του παραβόλου της συµµετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, καθώς και η αµοιβή των µελών της Εξεταστικής Επιτροπής του παρόντος άρθρου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3.: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές δύνανται να δραστηριοποιούνται και να πιστοποιούνται σε έναν ή περισσότερους από τους εξής κλάδους:
α) Ακίνητα
β) Μηχανολογικός και Τεχνικός εξοπλισµός - Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
γ) Άυλα αγαθά
δ) Πλοία
ε) Επιχειρήσεις
στ) Κινητά κάθε είδους

1. Το πιστοποιητικό του στοιχείου γγ) της υποπερίπτωσης στ’ της περίπτωσης 2, της υποπαραγράφου Γ.2. του
παρόντος νόµου, χορηγείται µετά από επιτυχία του ενδιαφερόµενου σε εξετάσεις, στο γνωστικό αντικείµενο
του κλάδου ή των κλάδων, στους οποίους επιθυµεί να πιστοποιηθεί. Οι εξετάσεις διεξάγονται κυρίως µε το σύστηµα των πολλαπλών επιλογών. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρµόδια Διοικητική Αρχή,
συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων α΄, γ΄ και ε΄, της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ.2. του παρόντος νόµου.
2. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο από Εξεταστική Επιτροπή, τα µέλη της οποίας είναι τα εξής:
α. Δύο µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) από συναφείς, ως προς το γνωστικό αντικείµενο
του εκτιµητή, Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές, µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο αρχαιότερος ορίζεται πρόεδρος. Τα εν λόγω µέλη δεν θα πρέπει να ασκούν
το επάγγελµα του πιστοποιηµένου εκτιµητή.
β. Δύο εκπρόσωποι του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιµητικής µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από πρόταση του Ελληνικού
Ινστιτούτου Εκτιµητικής.
γ. Ένας Προϊστάµενος Τµήµατος ή Δ/νσης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4.: ΚΛΑΔΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5.: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας µε τις οποίες καθορίζεται ειδική διαδικασία εκτιµήσεων συγκεκριµένων αγαθών, οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές διενεργούν εκτιµήσεις της αξίας αγαθών
(ενσώµατων ή άυλων), που αφορούν ενδεικτικά σε:
- Ακίνητα και εµπράγµατα δικαιώµατα.
- Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό τους.
- Μετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και άλλους τίτλους κινητών αξιών ανωνύµων εταιρειών ή συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή συνεταιρισµούς.
- Πάγια στοιχεία για την προσαρµογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
- Έργα τέχνης.
- Συλλογές, τιµαλφή, έπιπλα.
- Άυλα αγαθά, περιλαµβανοµένων δικαιωµάτων βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας, πνευµατικών, συγγε-
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νικών δικαιωµάτων και γενικά κάθε άυλου στοιχείου που
έχει οικονοµική αξία.
- Εκπόνηση µελετών οικονοµικής σκοπιµότητας, εναλλακτικής χρησιµοποίησης ή βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
- Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών προγραµµάτων.
- Ακίνητη περιουσία του ενεργητικού των Αµοιβαίων
Κεφαλαίων.
- Ακίνητη περιουσία των Ανώνυµων Εταιρειών Επενδύσεων.
- Μελέτες οικονοµικής σκοπιµότητας, εναλλακτικής ή
βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
- Κοστολόγηση τεχνικών έργων και λοιπών κατασκευών.
- Ζηµίες από τροµοκρατικές ενέργειες.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.6.: ΑΜΟΙΒΗ
Η αµοιβή για τη διενέργεια εκτιµήσεων καθορίζεται ελεύθερα µετά από κοινή συµφωνία του πιστοποιηµένου
εκτιµητή και του ενδιαφεροµένου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.7.: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές οφείλουν να συντάσσουν
τις εκτιµήσεις τους σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά ή διεθνή
αναγνωρισµένα εκτιµητικά πρότυπα και µε τον κώδικα
δεοντολογίας, που προβλέπεται στο άρθρο 41 του παρόντος νόµου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.8.: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας των πιστοποιηµένων εκτιµητών.
2. Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του
κώδικα δεοντολογίας.
3. Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές υποχρεούνται ανά διετία να προσκοµίζουν στην αρµόδια Διοικητική Αρχή σχετική βεβαίωση, επαγγελµατική ταυτότητα ή άλλο πρόσφατο - πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο
να προκύπτει η διαρκής συµµόρφωσή τους µε τις προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της υποπεριπτώσεως στ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου
Γ.2. του παρόντος νόµου. Μέσα σε προθεσµία που δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες από τη λήξη της ισχύος των ανωτέρω στοιχείων.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί η µη πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο Υπουργός Οικονοµικών, µετά από σχετική πρόταση της Αρµόδιας Διοικητικής Αρχής, µπορεί να προβεί σε οριστική ή προσωρινή ανάκληση της πιστοποίησης, ανάλογα µε τη βαρύτητα της
παράβασης ή την καθ’ υποτροπή συµπεριφορά του πιστοποιηµένο εκτιµητή, σε περίπτωση µη πλήρωσης των
προϋποθέσεων της περίπτωσης 3 της παρούσας υποπαραγράφου , αφού θέσει στον ενδιαφερόµενο εύλογη
προθεσµία για την υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στην περίπτωση 3 και αυτή παρέλθει άπρακτη.

ΥΠΟΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.9. : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Συνιστάται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
η οποία εκδίδεται εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος, πενταµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο πιστοποιηµένων εκτιµητών, το οποίο αποτελείται από:
α) Έναν Πάρεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας µε
τον αναπληρωτή του.
β) Έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τον αναπληρωτή του.
γ) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τοµέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
δ) Δύο πιστοποιηµένους εκτιµητές µε ελάχιστη εκτιµητική εµπειρία 10 ετών, µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι επιλέγονται µετά από κλήρωση.
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο Παρέδρων και γραµµατέας υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.
Η θητεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τριετής, µε
δυνατότητα ανανέωσης.
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν έγγραφης καταγγελίας, παραβάσεων
της νοµοθεσίας και του εκάστοτε ρυθµιστικού πλαισίου
που διέπει τις εργασίες των πιστοποιηµένων εκτιµητών,
περιπτώσεων πληµµελούς ασκήσεως των καθηκόντων
του πιστοποιηµένου εκτιµητή, ανάρµοστης ή αναξιοπρεπούς συµπεριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων
του, καθώς και παραβάσεων του ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας και των ευρωπαϊκών ή διεθνών αναγνωρισµένων εκτιµητικών προτύπων ή προδήλως εσφαλµένων εκτιµήσεων.
ΥΠΟΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.10. : ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολογηµένα, µετά από κλήση σε ακρόαση του πιστοποιηµένου εκτιµητή, εκτιµώντας δε τα πραγµατικά περιστατικά, δύναται να επιβάλει, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος, τις ακόλουθες ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Χρηµατικό πρόστιµο έως ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ, ανάλογο της βαρύτητας του παραπτώµατος και του ύψους της προκληθείσας ζηµίας. Σε περίπτωση υποτροπής, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να
επιβάλλει πρόστιµο ύψους έως δύο εκατοµµύρια
(2.000.000) ευρώ. Ειδικώς, στην περίπτωση επιβολής
προστίµου σε νοµικό πρόσωπο, το επιβαλλόµενο πρόστιµο δύναται να ανέλθει έως ποσού ίσου µε το δεκαπλάσιο
της αµοιβής που τιµολογήθηκε στον πελάτη.
γ) Προσωρινή στέρηση πιστοποίησης για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος.
δ) Οριστική διαγραφή του πιστοποιηµένου εκτιµητή από το Μητρώο.
Για την επιµέτρηση του επιβαλλοµένου προστίµου σε
κάθε µία από τις υποπεριπτώσεις α΄ έως και δ΄ της περίπτωσης αυτής λαµβάνονται υπόψη, ενδεικτικώς, η σοβαρότητα της παράβασης, ο κίνδυνος για την αξιοπιστία
και την ορθή λειτουργία του θεσµού των πιστοποιηµέ-
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νων εκτιµητών, ο τυχόν προσπορισµός οφέλους και η τυχόν συνδροµή στο πρόσωπο του παραβάτη της ιδιότητας
του κυρίου εταίρου στην περίπτωση άσκησης του επαγγέλµατος από νοµικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση διαπίστωσης της τέλεσης παράβασης από πιστοποιηµένο εκτιµητή, που διενεργεί πιστοποιήσεις
στο όνοµα και για λογαριασµό νοµικού προσώπου, η ευθύνη του πιστοποιηµένου εκτιµητή δεν αίρει την τυχόν
σωρευτική πειθαρχική ευθύνη του νοµικού προσώπου.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται για λόγους προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος να δηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του µέσο τις αποφάσεις αυτού που αφορούν την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.
2. Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου
χωρεί προσφυγή στα αρµόδια Διοικητικά Δικαστήρια, µέσα σε προθεσµία 60 ηµερών από την κοινοποίησή τους.
3. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της
περίπτωσης 3 της παρούσας υποπαραγράφου αποτελούν έσοδα του Δηµοσίου και εισπράττονται κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974), από την εκάστοτε αρµόδια φορολογική αρχή,
η οποία οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Αρµόδια Διοικητική Αρχή για την είσπραξη ή µη του προστίµου.
4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο στο πλαίσιο της διερεύνησης υποθέσεως για τη διαπίστωση της τυχόν τέλεσης
παραβάσεων της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των πιστοποιηµένων εκτιµητών δύναται να λαµβάνει κατά την κρίση του ένορκες ή
ανωµοτί µαρτυρικές καταθέσεις, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, και να ζητά επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή έγγραφα που σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκοπό της
πιστοποίησης και να καταγράφει τις σχετικές απαντήσεις.
5. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων, σύµφωνα µε την
περίπτωσης 4 της παρούσας υποπαραγράφου , πραγµατοποιείται στην έδρα της Αρµόδιας Διοικητικής Αρχής.
Το ελεγχόµενο πρόσωπο που πρόκειται να καταθέσει
κλητεύεται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και ώρα. Η
κλήση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού
Συµβουλίου. Η κλήση περιέχει συνοπτική περιγραφή της
υπόθεσης, για την οποία πρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας και µνηµονεύει την αρχή στην οποία αυτό καλείται. Η κλήση επιδίδεται στο εξεταζόµενο πρόσωπο µε δικαστικό επιµελητή, εφαρµοζοµένων αναλόγως των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, µία
(1) τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα πριν από την ηµέρα για
την οποία καλείται προς εξέταση. Η προθεσµία κλήσης
µπορεί να παρατείνεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες,
εφόσον το εξεταζόµενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός του νοµού Αττικής. Η προθεσµία κλήσης
παρατείνεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το
εξεταζόµενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός της ελληνικής επικράτειας.
6. Ο µάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το
όνοµα και το επώνυµό του, τον τόπο της γέννησης και
της κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του.
7. Για τη µαρτυρική κατάθεση συντάσσεται από τον
γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου, έκθεση µαρτυρικής κατάθεσης. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τον τόπο
και την ηµεροµηνία της κατάθεσης, την ώρα κατά την οποία άρχισε και τελείωσε η κατάθεση και το ονοµατεπώνυµο του µέλους του Πειθαρχικού Συµβουλίου που έλαβε την κατάθεση, του γραµµατέα και του µάρτυρα, καθώς και ακριβή καταγραφή όσων κατατέθηκαν από τον

µάρτυρα. Η έκθεση διαβάζεται από όλα τα παρευρισκόµενα κατά την εξέταση πρόσωπα και υπογράφεται από
αυτά. Αν κάποιο από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Η έκθεση αποτελεί πλήρη απόδειξη για όσα έχει καταθέσει ο µάρτυρας.
Η έκθεση είναι άκυρη, εάν λείπουν η χρονολογία (εκτός
αν προκύπτει µε βεβαιότητα από το όλο περιεχόµενο
της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που επαναλαµβάνονται σε αυτήν), η αναγραφή των ονοµάτων και των επωνύµων ή η υπογραφή των προσώπων που παρευρέθηκαν
στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία ένα αντίγραφο δίδεται στον µάρτυρα
και το άλλο τίθεται στο φάκελο της υπόθεσης.
Ψευδείς ή ανακριβείς µαρτυρικές καταθέσεις τιµωρούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 225 του Ποινικού Κώδικα.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.11.: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το άρθρο 15 του ν. 820/1978 (Α΄ 174), το π.δ.
279/1979 (Α΄ 81), καθώς και το άρθρο 2 του ν.
2515/1997 (Α΄ 154), όπως ισχύουν, καταργούνται.
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία, αναφέρεται το Ειδικό Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.), νοείται εφεξής το
σύνολο των πιστοποιηµένων εκτιµητών του παρόντος
νόµου.
3. Καταργείται οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, απόφαση ή πράξη, που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει
διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
4. Εκκρεµείς υποθέσεις εκτιµήσεων, που έχει αναλάβει το Σ.Ο.Ε. διεκπεραιώνονται µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, το Σ.Ο.Ε. παύει να αναλαµβάνει νέες υποθέσεις εκτιµήσεων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.12.: ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την κατάργηση του
Σ.Ο.Ε., όπως οι εκκρεµείς δίκες, η διαφύλαξη και διαχείριση των αρχείων, κάθε θέµα κατάστασης προσωπικού
και κάθε άλλο σχετικό θέµα, ρυθµίζονται, κατά περίπτωση, µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε.. Οι εν λόγω αποφάσεις θα εκδοθούν εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, η οποία θα εκδοθεί εντός έξι µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, ρυθµίζονται ζητήµατα κινητής και ακίνητης περιουσίας, τρόπου διάθεσης των ταµειακών υπολοίπων και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας.
2.α. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεµότητες, που υφίστανται κατά την κατάργηση του
Σ.Ο.Ε., µεταφέρονται στα Υπουργεία Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε., τα οποία συνεχίζουν και τις
εκκρεµείς δίκες.
β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
Σ.Ο.Ε., περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση ο-
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ποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στο Ελληνικό Δηµόσιο, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για δωρεές,
κληρονοµιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση
και διαχείρισή τους ανήκει στα Υπουργεία Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε..
Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, ο Υπουργός Οικονοµικών προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται
στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου. Απόσπασµα
της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που
αποκτώνται κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δηµόσιο,
καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρµοδίου, κατά περίπτωση, Υποθηκοφυλακείου ή Κτηµατολογικού Γραφείου.
γ. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών του Σ.Ο.Ε., µεταφέρονται µέσα σε τρείς (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε εντολή του Υπουργού Οικονοµικών, σε λογαριασµό του Δηµοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1. : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.4141/2013
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1γ του
άρθρου 34 του ν.4141/2013 (Α΄ 81) προστίθεται εδάφιο
που έχει ως εξής:
«Το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρµόδιο για την έκδοση των
φύλλων ελέγχου των πράξεων προσδιορισµού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις εν λόγω εκκρεµείς υποθέσεις, καθώς και για
την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των φορολογικών
διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόµενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών,
εισφορών και προστίµων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»
2. Οι περιπτώσεις αα΄, ββ΄ και γγ΄ της παραγράφου 2α
του άρθρου 34 του ν.4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«αα) Φορολογούµενους, γενικά, µε ετήσια ακαθάριστα
έσοδα άνω των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000)
ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός
του έτους 2009. Ειδικά για τραπεζικές και ασφαλιστικές
εταιρείες ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή µε την οποία
λειτουργούν, καθώς και όλες τις ανώνυµες εταιρείες µε
µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών,
το όριο του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται σε δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
ββ) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύµων Εταιρειών
που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα

έστω µιας των ως άνω επιχειρήσεων υπερβαίνουν τα είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009.
γγ) Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε µορφής µετασχηµατισµό που έγινε µέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από
το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρµοδιότητα ΔΟΥ για τη φορολογία του εισοδήµατός
τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το µετασχηµατισµό υπάγονται
στη ελεγκτική αρµοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα όρια της περίπτωσης
αα).»
3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2γ του άρθρου 34 του ν.4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από
τις αρµόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ΑΥΟ ΠΟΛ 1039/2012 όπως ισχύει, µέχρι την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του παρόντος, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που µεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου. Εξαιρετικά για τις υποθέσεις ελεγκτικής αρµοδιότητας της
Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων σύµφωνα µε την εν λόγω
ΑΥΟ ο έλεγχος θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί από
τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής από το ΚΕ.ΜΕ.Π. Το ΚΕ.ΜΕ.Π. είναι
αρµόδιο για τις ως άνω υποθέσεις και για την µετ’ έλεγχο διαδικασία.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3α του άρθρου
34 του ν.4141/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως προς τον έλεγχο, τα Διαπεριφερειακά 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 πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009,
χωρικής αρµοδιότητάς τους.
ββ) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύµων Εταιρειών
που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα
έστω µιας των ως άνω επιχειρήσεων εµπίπτουν στα όρια
της ως άνω περίπτωσης αα΄.
γγ) Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε µορφής µετασχηµατισµό που έγινε µέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από
το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρµοδιότητα ΔΟΥ για τη φορολογία του εισοδήµατός
τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το µετασχηµατισµό υπάγονται
στη ελεγκτική αρµοδιότητα των ΔΕΚ σύµφωνα µε τα όρια της περίπτωσης αα΄»
5. Οι περιπτώσεις Βi και Βiii της παραγράφου 3α του
άρθρου 34 του ν. 4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής :
«Βi. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.)
Θεσσαλονίκης ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε µία
(1) Υποδιεύθυνση, πέντε (5) Τµήµατα, από τα οποία ένα
αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής:
α) Υποδιεύθυνση
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Τµήµατα Ελέγχου Α΄ έως και Δ΄
β) Στον Προϊστάµενο του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης υπάγονται, απευθείας :
αα) Αυτοτελές Τµήµα Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
ββ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης»
Βiii. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α΄149)
παύει να ισχύει δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.».
6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
« 6. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Υποδιεύθυνσης του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, καθώς και των νέων τµηµάτων και γραφείων
των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο χρόνος παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ορίζεται σε δύο µήνες από την δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.».
7. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 34 του ν.4141/2013
προστίθενται υποπαράγραφοι δ΄ και ε΄, ως εξής:
« 7δ. Η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα, καθώς
και η έδρα και ο τίτλος των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.
ε. Η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας συνιστώµενων
οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Εσόδων, καθώς και η ηµεροµηνία παύσης λειτουργίας
καταργούµενων οργανικών µονάδων αυτής.»
8. Τα εδάφια που έπονται του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8β΄ χαρακτηρίζονται ως παράγραφος 8γ΄.
9. Στην παράγραφο 9β του άρθρου 34 του ν.
4141/2013, µετά από την λέξη «συµµετοχή» προστίθενται οι λέξεις «προέδρων ή συντονιστών» και µετά από
την λέξη «τουλάχιστον» αντικαθίστανται οι βαθµοί «Γ΄ ή
Δ΄» σε «Δ΄ ή Ε΄».
10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27Α του ν.
3130/2003 (Α΄ 76), το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), µετά το εδάφιο
γ΄ προστίθεται εδάφιο δ΄, ως ακολούθως:
« δ. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούµενου Μεγάλου
Πλούτου ( ΚΕΦΟΜΕΠ), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ) και το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (ΔΕΚ) Αθηνών, στεγάζονται σε κτίρια εντός
του νοµού Αττικής, το δε Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό
Κέντρο (ΔΕΚ) Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε κτίριο εντός
του νοµού Θεσσαλονίκης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2.: KATAΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΚΑΙ Ο.Λ.Θ.
Α.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α. Η παράγραφος 2 του άρθρου δεύτερου του ν.
2688/1999 (Α΄ 40).
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του καταστατικού
της εταιρίας ΟΛΠ Α.Ε. που κυρώθηκε µε το άρθρο τρίτο
του ν.2688/1999. Τυχόν υπεραξία που έχει προκύψει από
συντελεσθείσες αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της
Ο.Λ.Π. Α.Ε., στο µέτρο που έχει απεικονιστεί σε ειδικό αποθεµατικό, φορολογείται υπό τις προϋποθέσεις και στο
µέτρο που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις.

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου εβδόµου του ν.
2688/1999.
δ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του καταστατικού
της εταιρίας ΟΛΘ Α.Ε. που κυρώθηκε µε το άρθρο όγδοο
του ν.2688/1999 (Α΄ 40). Τυχόν υπεραξία που έχει προκύψει από συντελεσθείσες αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., στο µέτρο που έχει απεικονιστεί σε ειδικό αποθεµατικό, φορολογείται υπό τις προϋποθέσεις και στο µέτρο που προβλέπεται από τις γενικές
διατάξεις.
ε. Η παράγραφος 10 του άρθρου δεύτερου του ν.
3755/2009 (Α΄ 52).
2. Η κατάργηση των διατάξεων της περίπτωσης 1 της
παρούσας υποπαραγράφου επηρεάζει µόνο απαιτήσεις
που θα γεννηθούν µετά την έναρξη ισχύος ου παρόντος
άρθρου.
3. Η κατάργηση των διατάξεων της περίπτωσης 1 της
παρούσας υποπαραγράφου δεν επηρεάζει τυχόν εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου δίκες.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν.
3943/2011 (Α΄ 66) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ηµέρα της
νόµιµης σύστασης της εταιρείας και λήγει την
31.12.2013, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν.
4111/2013 (Α΄ 18), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45
του ν.4141/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η δια του παρόντος άρθρου προβλεπόµενη εισφορά
δεν επιβάλλεται σε ηµεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες,
που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστηµα δυνάµει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται µε
τη διαχείριση ή εκµετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, καθώς και µε τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασή τους.»
6. Το εδάφιο γγ’ της περίπτωσης στ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 22 του άρθρου 3 του
ν.4110/2013 (Α΄ 17), αντικαθίσταται από 1.1.2013, ως εξής:
"γγ) Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη µέθοδο σταθερής απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξηµένης µε τις δαπάνες
προσθηκών και βελτιώσεων.
Οι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό
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, αποθήκες σταθµοί, µη κτιριακές εγκαταστάσεις
και ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, εξοπλισµός και
ειδικά οχήµατα φορτοεκφόρτωσης: 4%
Μηχανήµατα, εξοπλισµός (εκτός Η/Υ και λογισµικού),
µέσα µεταφοράς ατόµων, άυλα στοιχεία και δικαιώµατα
και λοιπά πάγια στοιχεία: 10%
Εξοπλισµός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισµικό: 20%
Μέσα µεταφοράς φορτίων: 12%
02. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:
Εδαφικές εκτάσεις για τον τοµέα Β (Ορυχεία-Λατοµεία), πλην του Β.09 (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης): 5%
Μέσα µεταφοράς ατόµων για τους τοµείς N77.11 (Ε-
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νοικίαση και εκµίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων) και Ο85 (Εκπαίδευση) και µέσα µεταφοράς φορτίων για τον τοµέα Ν77.12 (Ενοικίαση και
εκµίσθωση φορτηγών): 20%
Λοιπά µέσα µεταφοράς για τους τοµείς Η49.1 (Υπεραστικές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών), Η49.2 (Σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων), Η50 (Πλωτές
µεταφορές) και Η51 (Αεροπορικές µεταφορές) - Για
τραίνα, πλοία και πλωτά µέσα και αεροσκάφη, αντιστοίχως: 5%.»
7. Το άρθρο 34 του ν. 2937/2001 (Α΄ 169) καταργείται.
8. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι λέξεις: «και εφόσον δεν εµπίπτει στις διατάξεις περί προσώπων που
βαρύνουν τους φορολογούµενους του άρθρου 7.»
9. α. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 33 του
Κ.Φ.Ε. όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν.
4110/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο δικαιούχος του κέρδους που προκύπτει από την εφαρµογή αυτού του άρθρου επιβαρύνεται µε τον οικείο
φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ µε την υποβολή δήλωσης στην αρµόδια φορολογική αρχή στην οποία υπάγεται πριν από τη µεταβίβαση του ακινήτου. Η σχετική
δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία
τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρηµένα στο δικαιούχο του
κέρδους.».
β. Για τα κέρδη από µεταβιβάσεις ακινήτων που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι την δηµοσίευση του παρόντος νόµου και υπάγονται στο άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε., ο οικείος
φόρος πρέπει να καταβληθεί από τον υπόχρεο µέσα σε
ένα µήνα από την δηµοσίευση του παρόντος χωρίς τις
νόµιµες κυρώσεις.
10. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου
81 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ωε εξής:
«Οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται στις συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσουν για τις περιπτώσεις
α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, καθώς και
για την υπεραξία του άρθρου 33 να µνηµονεύουν το κέρδος ή την ωφέλεια που προέκυψε από τη µεταβίβαση ή
την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις.».
β. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 81 του
Κ.Φ.Ε. προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για κέρδη που προέκυψαν
από ακίνητα που µεταβιβάστηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο
33, από 1.1.2013 έως τη δηµοσίευση του παρόντος.».
11.α. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
5 του 4110/2013, µετά τη λέξη «ακινήτων» προστίθενται
οι λέξεις « ή ανταλλαγή».
β. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν.4110/2013 οι λέξεις «τα έντυπα» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «οι δηλώσεις απόδοσης φόρου υπεραξίας από µεταβιβάσεις ακινήτων».
12. Οφειλές της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» από
δανειακές συµβάσεις που έχει συνάψει µε πιστωτικά ιδρύµατα, για την εξασφάλιση των οποίων έχουν συσταθεί εµπράγµατα δικαιώµατα επί του δικαιώµατος εκµετάλλευσης της Εγνατίας Οδού, πριν από την µεταβίβαση
του δικαιώµατος στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), δύνανται
να αναλαµβάνονται από τον ανάδοχο της σύµβασης α-

ξιοποίησης. Προς τον σκοπό αυτό το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. επιτρέπεται, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιοποίησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης της Εγνατίας Οδού, να συνάπτει κάθε αναγκαία σύµβαση.
Από την ανάληψη των οφειλών από τον ανάδοχο της
σύµβασης αξιοποίησης, κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, οι κάθε είδους υποχρεώσεις της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.»,
τόσο από τις δανειακές συµβάσεις όσο και από κάθε άλλη αιτία που συνδέεται µε αυτές, καθώς και οι εµπράγµατες ή προσωπικές εξασφαλίσεις για τις οφειλές αυτές
αποσβέννυνται.
Η ανάληψη των ανωτέρω οφειλών από τον ανάδοχο
της σύµβασης αξιοποίησης, κατά τα οριζόµενα στα
προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή άλλο τέλος και εισφορά ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου, ΝΠΔΔ ή
οποιουδήποτε τρίτου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
1. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 1 του ν.
3864/2010 (Α΄ 119) µετά τις λέξεις «στο δηµόσιο τοµέα»
προστίθενται οι λέξεις «ούτε στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010
τροποποιείται ως εξής:
«2. Το Γενικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µη
εκτελεστικά µέλη. Πέντε εκ των µελών του, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου του, επιλέγονται µεταξύ προσώπων µε διεθνή εµπειρία σε τραπεζικά θέµατα. Τις θέσεις των υπολοίπων µελών του Γενικού Συµβουλίου συµπληρώνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών και ένα πρόσωπο που ορίζεται από την Τράπεζα
της Ελλάδος.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.
3864/2010 προστίθενται οι λέξεις «ως Παρατηρητές».
4. Στο τέλος του στοιχείου (κ) της παραγράφου 9 του
άρθρου 4 του ν. 3864/2010 προστίθενται λέξεις ως εξής:
«και τον Κανονισµό Προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών,
για κάθε σύµβαση µη εµπίπτουσα στις διατάξεις του Π.Δ.
60/2007.».
5.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου
4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρµόδια για την
προπαρασκευή του έργου, την εφαρµογή των αποφάσεων και την εκτέλεση των πράξεων του Ταµείου. Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες εξουσίες και αρµοδιότητες.»
β. Το στοιχείο γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. να αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρµοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε από τα µέλη της ή σε στελέχη του Ταµείου, σύµφωνα µε τους γενικότερους όρους και προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί από το Γενικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη θέµατα σύγκρουσης
συµφερόντων και υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθύνων
Σύµβουλος ασκεί πρωτίστως τις εξουσίες του σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7.»
6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου
4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διευθύνων Σύµβουλος ή σε περίπτωση απουσίας

26
του το άλλο µέλος που τον αναπληρώνει, τηρεί ενήµερο
το Γενικό Συµβούλιο όσο συχνά απαιτείται από αυτό και
κατ’ ελάχιστο δέκα φορές ετησίως.»
7.α. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες».
β. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 οι λέξεις «δύο (2) µελών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τεσσάρων (4) µελών».
8. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του ν.
3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να συνεδριάσει µέσω ανταλλαγής εγγράφων, ηλεκτρονικών ή µη, εφόσον
ο Διευθύνων Σύµβουλος το κρίνει απαραίτητο.»
9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 4
του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου και
της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να συµµετέχουν
ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή οι αναπληρωτές τους ως Παρατηρητές και χωρίς
δικαίωµα ψήφου.»
10. Το δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010, αντικαθίστανται ως εξής:
«16. Το Γενικό Συµβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι
παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη του. Για όσο
χρονικό διάστηµα το Γενικό Συµβούλιο αποτελείται από
πέντε (5) µέλη και µέχρι τον διορισµό των υπολοίπων µελών, ο οποίος θα γίνει εντός των εποµένων τεσσάρων
(4) µηνών, η απαρτία αποτελείται από τα τρία (3) µέλη
του. Η Εκτελεστική Επιτροπή τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) µέλη της, ένας εκ των
οποίων είναι ο Διευθύνων Σύµβουλος ή, σε περίπτωση απουσίας του, το µέλος που τον αντικαθιστά.»
11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 16, καµία
πράξη ή διαδικασία του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν καθίσταται άκυρη λόγω της κένωσης θέσεως στην Εκτελεστική Επιτροπή ή θέσεων
στο Γενικό Συµβούλιο.»
12. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 4 του ν.
3864/2010, όπου αναφέρεται «Γενικό Συµβούλιο» προστίθενται και οι λέξεις «Εκτελεστική Επιτροπή».
13. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν.
3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι υποχρεώσεις αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων και πίστεως όπως ορίζονται στο άρθρο 16Β δεσµεύουν και τους εκπροσώπους του Ταµείου στα διοικητικά συµβούλια των πιστωτικών ιδρυµάτων.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του Ν. 3919/2011

τητας που παρέχεται κατά κανόνα έναντι αµοιβής.
4. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόµου
δεν εφαρµόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν είναι αντίθετες µε διάταξη του ενωσιακού δικαίου που ρυθµίζει τις ειδικές πτυχές της πρόσβασης και
της άσκησης δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών σε ειδικούς τοµείς ή ειδικά επαγγέλµατα και
β) στις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος και γενικού
οικονοµικού συµφέροντος.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.3919/2011
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 3919/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του καθ` ύλην αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, είναι δυνατή η θέσπιση παρεκκλίσεως σε
σχέση προς ορισµένο επάγγελµα από τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εάν:»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.3919/2011
Στο άρθρο 3 του ν.3919/2011 προστίθεται παράγραφος
3 ως εξής:
«3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν
εφαρµόζονται σε συστήµατα χορήγησης άδειας που επιβάλλονται ή επιτρέπονται από κοινοτικούς κανονισµούς
ή από κοινοτικές οδηγίες, όπως αυτές ενσωµατώθηκαν
στο ελληνικό δίκαιο.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.4.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.3919/2011
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του ν. 3919/2011 καταργείται.
2. Στο άρθρο 9 του ν. 3919/2011 (Α΄32) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής τα αρµόδια υπουργεία υποχρεούνται να κωδικοποιήσουν σε νόµο τις διατάξεις νόµων, κανονιστικές
πράξεις και ερµηνευτικές εγκυκλίους αρµοδιότητάς τους
που έχουν καταργηθεί δυνάµει των διατάξεων της παρ.2
του άρθρου 1 και των άρθρων 2 και 3.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.5.: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Για την έκδοση νόµων και κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται για την εφαρµογή του ν. 3919/2011 συµπράττει και ο Υπουργός Οικονοµικών.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
1 ΤΟΥ Ν.3919/2011

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.6.: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Στο άρθρο 1 του ν. 3919/2011 (Α΄32) προστίθενται οι
παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόµου έχουν εφαρµογή στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων και κάθε µη µισθωτής οικονοµικής δραστηριό-

Με την επιφύλαξη της τήρησης της νοµοθεσίας περί
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, οι νόµιµα λειτουργούσες οικείες επαγγελµατικές ενώσεις, οργανώσεις
και επιµελητήρια των επαγγελµάτων που υπάγονται στο
κεφάλαιο Α΄ και το κεφάλαιο Β΄ του ν. 3919/2011 υπο-
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χρεούνται να δηµοσιεύουν στον ιστότοπό τους τις παρακάτω πληροφορίες, προς ενίσχυση της διαφάνειας της
λειτουργίας τους:
α. τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις τους,
β. την αµοιβή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
αναλυτικά ανά αξίωµα,
γ. τα ποσά των ισχυουσών εισφορών ανά είδος και είδος υπηρεσίας που παρέχεται από αυτές, καθώς και
τους κανόνες για τον υπολογισµό και την εφαρµογή αυτών,
δ. στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις επιβαλλόµενες
κυρώσεις και περίληψη αυτών,
ε. στατιστικά στοιχεία και ανακοινώσεις σχετικά µε αξιώσεις ή παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές ή οργανώσεις, καθώς και τους λόγους αποδοχής
ή απόρριψης των εν λόγω αξιώσεων ή παραπόνων και
στ. τυχόν αλλαγές στους επαγγελµατικούς κώδικες
δεοντολογίας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.7.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
1. α. Για τα επαγγέλµατα του αρχαιοπώλη και του εµπόρου νεώτερων µνηµείων, επαναφέρεται: ο περιορισµός, ο οποίος προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.3028/2002 (Α΄ 153) όπως τροποποιείται κατωτέρω στην παράγραφο 4β του
παρόντος, που θέτει γεωγραφικά όρια στην άσκηση της
δραστηριότητας ως προς τις νησιωτικές περιοχές και εµπίπτει στη διάταξη της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 2
του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), 2), ο περιορισµός, ο οποίος
προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 32 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του
ν.3028/2002 περί ασυµβίβαστου, καθώς και αυτός που
προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 7 του άρθρου 32,
σχετικά µε την απαγόρευση διάθεσης είδους αγαθών,
που εµπίπτουν στον περιορισµό της παραγράφου 2(στ)
του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32).
β. Για τα επαγγέλµατα του αρχαιοπώλη, του εµπόρου
µνηµείων και του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης επαναφέρεται η υποχρέωση της προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκησή τους, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153)
και την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 2557/1997 (Α΄
271).
2. Η παράγραφος 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 επίβλεψη
έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων για τη
συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και
ακινήτων απαιτείται άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, έπειτα από γνώµη τριµελούς επιτροπής που
αποτελείται από τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στη
Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων του ανωτέρω Υπουργείου ή τον αναπληρωτή του και ένα µέλος του
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συντηρητή Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης, του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, ή µε αναπληρωτή.

β. Η άδεια χορηγείται σε κάθε περίπτωση εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
αα. Σε όσους διαθέτουν βασικό τίτλο σπουδών από
Σχολή ή Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ανώτατης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα) της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής και έχουν συµπληρώσει διετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία µετά τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών.
ββ. Στους κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι οποίοι έχουν
συµπληρώσει διετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.
γγ. Η άδεια χορηγείται σύµφωνα µε την ειδικότητα
του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ειδικότητες: συντήρηση πέτρας,
κεραµικού, γυαλιού, ψηφιδωτού, υφάσµατος, µετάλλου,
οργανικών ανασκαφικών ευρηµάτων, ξύλου, ζωγραφικών έργων σε ύφασµα, βιβλίου, χαρτιού, τοιχογραφίας,
φορητών εικόνων, δέρµατος, φωτογραφικού υλικού, οπτικοακουστικού υλικού, εικαστικών έργων µε σύγχρονα
υλικά.
Η ειδικότητα προσδιορίζεται από το βασικό ή και το µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τη βεβαίωση προγράµµατος σπουδών που τον συνοδεύει, καθώς και από αποδεδειγµένη διετή επαγγελµατική εµπειρία µετά τη λήψη
του βασικού τίτλου σπουδών, ανά ειδικότητα.
Δυνατότητα επέκτασης της άδειας και σε άλλες ειδικότητες είναι δυνατή, έπειτα από νέα γνωµοδότηση της
επιτροπής βάσει του βασικού ή και του µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών και την αντίστοιχη βεβαίωση προγράµµατος σπουδών, καθώς και από αποδεδειγµένη µονοετή
επαγγελµατική εµπειρία σε κάθε πρόσθετη ειδικότητα.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη χορήγηση της άδειας θα πρέπει να εξετάζονται το αργότερο εντός δύο µηνών από την ηµέρα συµπλήρωσης του φακέλου µε όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και µέσα στο ίδιο χρονικό
διάστηµα θα πρέπει να λαµβάνεται απόφαση περί της
χορήγησης ή µη της άδειας.
δδ. Οι κάτοχοι της παραπάνω άδειας εγγράφονται, αυτοδικαίως, στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης, που τηρείται στη Διεύθυνση Συντήρησης
Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Στο µητρώο αναγράφονται υποχρεωτικά η ειδικότητα, καθώς και η επαγγελµατική κατάσταση/ιδιότητα του αδειούχου συντηρητή.
Όποιος είναι τακτικός ή αορίστου χρόνου υπάλληλος
του στενού ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν µπορεί να
εγγραφεί στο Μητρώο, ούτε να καταστεί ανάδοχος δηµόσιας ή ιδιωτικής σύµβασης για τη µελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης.
Το µητρώο επικαιροποιείται ανά τρείς (3) µήνες.
εε. Ως επαγγελµατική εµπειρία νοείται η εργασία σε
έργα συντήρησης είτε του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, είτε κάθε
άλλου δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα, εφόσον υπάρχει επιβλέπων συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης εγγεγραµµένος στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης, καθώς και η αποκτηθείσα σε αντίστοιχους φορείς σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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στστ. Συστήνεται τριµελής επιτροπή πειθαρχικού ελέγχου των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Συντηρητών
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, η οποία αποτελείται από τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή τον αναπληρωτή του, τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
ή τον αναπληρωτή του, και τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων
του ανωτέρω Υπουργείου ή τον αναπληρωτή του. Ο κανονισµός λειτουργίας του οργάνου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός έξι (6) µηνών.
ζζ. Η άδεια δεν µεταβιβάζεται και ανακαλείται, αυτοδικαίως, σε περίπτωση παράβασης της σχετικής νοµοθεσίας και ειδικότερα του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και της υπουργικής απόφασης µε αριθµό ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/11371/7.3.2000 (Β΄ 382), κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του
οργάνου πειθαρχικού ελέγχου.
γ. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιώµατων καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιέχει τις αρχές, τις υποχρεώσεις και τη συµπεριφορά που πρέπει να ακολουθεί αυστηρώς κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του ο
Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων που θέτει ο Κώδικας.»
3. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί µε βάση την παραγράφο 6 του άρθρου 9 του ν. 2557/1997, όπως ίσχυε µέχρι την αντικατάστασή της µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εξακολουθούν να ισχύουν. Οι κάτοχοι των αδειών αυτών εγγράφονται αυτοδικαίως στο
Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, εκτός εάν συντρέχει στο πρόσωπό τους το ασυµβίβαστο
του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτωσης δδ΄της υποπαραγράφου β΄, του παρόντος.
4. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 3028/2002 σχετικά µε το επάγγελµα του
αρχαιοπώλη και του εµπόρου νεότερων µνηµείων αντικαθίστανται, ως ακολούθως:
«α. Στην περίπτωση άδειας αρχαιοπώλη, έχουν διετή
σχετική επαγγελµατική εµπειρία σε αρχαιοπωλείο, που
αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη αρχαιοπώλη
και του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ή κατέχουν πτυχίο
αρχαιολογίας χωρίς προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία σε αρχαιοπωλείο, ή είναι επιστήµονες επαγγελµατίες συναφών µουσείων υπό τον όρο ότι έχει παρέλθει
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από την ηµέρα
διακοπής άσκησης του επαγγέλµατος. Στην περίπτωση
άδειας εµπόρου νεώτερων κινητών µνηµείων έχουν διετή σχετική επαγγελµατική εµπειρία σε κατάστηµα εµπόρου νεωτέρων κινητών µνηµείων, που αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη εµπόρου νεώτερων µνηµείων και του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ή κατέχουν πτυχίο ιστορίας της τέχνης χωρίς προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία σε κατάστηµα εµπόρου νεωτέρων µνηµείων, ή είναι επιστήµονες επαγγελµατίες συναφών µουσείων υπό τον όρο ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα

τουλάχιστον 5 ετών από την ηµέρα διακοπής άσκησης
του επαγγέλµατος.
β. Διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήµατος και αποθήκευσης. Στις νησιωτικές περιοχές, αρχαιοπωλεία και
καταστήµατα εµπορίας νεωτέρων κινητών µνηµείων ιδρύονται µόνο σε έδρες Περιφέρειας ή Περιφερειακής
Ενότητας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.8.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Επαναφέρονται οι ακόλουθες διοικητικές άδειες αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
1. διύλισης (παράγραφος 1 του άρθρου 4 και άρθρο 5
του ν. 3054/2002),
2. διάθεσης βιοκαυσίµων (άρθρο 5Α του ν. 3054/2002),
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3423/2005,
3. άδεια µεταφοράς µε αγωγό αργού πετρελαίου και
πετρελαιοειδών προϊόντων (παράγραφος 1 του άρθρου
4 και άρθρο 8 του ν. 3054/2002),
4. άδειες εµπορίας (παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.
3054/2002):
α) εµπορίας Α πετρελαιοειδών προϊόντων,
β) εµπορίας Β1 αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίµων
γ) εµπορίας Β2 αφορολόγητων αεροπορικών καυσίµων,
δ) εµπορίας Γ υγραερίων,
ε) εµπορίας Δ ασφάλτου.
5. λιανικής εµπορίας (παράγραφος 3 του άρθρου 7 του
ν. 3054/2002):
α) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων,
β) άδεια λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων,
αποκλειστικά για κίνηση οχηµάτων µέσω αντλιών,
γ) άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης,
δ) άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου,
6. άδεια εµφιάλωσης υγραερίων (άρθρο 9 του ν.
3054/2002),
7. άδεια για Προµήθεια Πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα διυλιστήρια ή από Εισαγωγή, για τις
κοινοπραξίες ή τους συνεταιρισµούς, και εφόσον τα
προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδοσία των µελών τους και εφόσον κανένα από τα µέλη
τους δεν προµηθεύεται, µε βάση αποκλειστική σύµβαση,
πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εµπορίας ή
δεν φέρει το σήµα του κατόχου του (παράγραφος 10 του
άρθρου 7 του ν. 3054/2002).
8. γοµωτή – Πυροδότη ν. 2168/1993 (Α΄147) κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) µε αριθµό 2254/230/1995
(Β΄73) όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί από τις
υπ’ αριθµ. Φ.6.9/13370/1560/1995 (Β΄677) και Φ6.9/
25068/1183/1996 (Β΄ 1035) κ.υ.α., άρθρα 108 έως 110
του νέου Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (υπ’ αριθµ. ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011
(Β΄1227) υπουργική απόφαση, ν. 3852/2010 (Β΄1227), ν.
3982/2011 (Α΄ 143).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.9.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Το καθεστώς της προηγούµενης διοικητικής άδειας ε-
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παναφέρεται για τους υπαγόµενους στο άρθρο 1 του ν.
2345/1995 (Α΄ 213) προνοιακούς φορείς, που ιδρύονται
από ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού
ή µη χαρακτήρα ως προς την έκδοση άδειας ίδρυσης,
λειτουργίας και αναθεώρησης.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.10.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για την άσκηση εµπορίας λιπασµάτων και παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, υποχρεούται να
απασχολεί υπεύθυνο επιστήµονα πλήρους απασχόλησης, σε κάθε σηµείο εµπορίας των λιπασµάτων και του
πολλαπλασιαστικού υλικού και σε κάθε επιχείρηση παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού σε κάθε σηµείο εµπορίας των λιπασµάτων. Οι πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις εµπορίας λιπασµάτων και παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, όπως οι κατηγορίες των επιχειρήσεων προσδιορίζονται
στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (L
124/36/20.5.2003), δύνανται να απασχολούν υπεύθυνο
επιστήµονα µερικής απασχόλησης. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που θα εκδοθεί εντός τριµήνου από την δηµοσίευση του παρόντος
νόµου καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
της παρούσας περίπτωσης.
2. Οι επιχειρήσεις εµπορίας λιπασµάτων και παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών απασχολούν υπεύθυνο επιστήµονα, τα προσόντα
του οποίου καθορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 7
του ν. 1565/1985 (A΄ 164) και των άρθρων 5 παρ. 6 και 15
παρ. 2 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164). Οι ως άνω επιχειρήσεις
δύνανται να απασχολούν ως υπεύθυνο επιστήµονα και
προσωπικό ισότιµα εκπαιδευµένο στην εµπορία λιπασµάτων και στην παραγωγή και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, ώστε να διασφαλίζεται το
ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο την υγεία των
φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων που θα εκδοθεί εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καθορίζονται το πρόγραµµα, ο φορέας, η διάρκεια της εκπαίδευσης του προσωπικού αυτού, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
3. Πρόσωπα ισότιµα εκπαιδευµένα σε άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. για την εµπορία λιπασµάτων και την παραγωγή και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών
ειδών, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας
για τον άνθρωπο την υγεία των φυτών και των ζώων και
την προστασία του περιβάλλοντος, δύνανται να απασχολούνται ως υπεύθυνοι επιστήµονες στις ως άνω επιχειρήσεις.
4. Η παράγραφος 13 του άρθρου 35 του ν. 4036/2012
(Α΄ 8) τροποποιείται ως εξής:
«13. Ως υπεύθυνοι επιστήµονες ορίζονται γεωπόνοι
πτυχιούχοι (ΑΕΙ) και από τους πτυχιούχους (ΤΕΙ) ό,τι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989, της ηµεδαπής ή πτυχιούχοι αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή ισότιµου πτυχίου ή δι-

πλώµατος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός Ε.Ε. µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Εθνικής
Αρχής του άρθρου 3 παράγραφος 1, που θα εκδοθεί εντός τριµήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καθορίζονται οι διαδικασίες συµπληρωµατικής κατάρτισης και ανάκλησης της δυνατότητας εµπορίας γεωργικών φαρµάκων, σε εφαρµογή της Οδηγίας
2009/128/ΕΚ.
Πρόσωπα ισότιµα εκπαιδευµένα σε άλλα κράτη - µέλη
της Ε.Ε. για την εµπορία γεωργικών φαρµάκων, ώστε να
διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος, δύνανται να απασχολούνται ως
υπεύθυνοι επιστήµονες στις ως άνω επιχειρήσεις.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.11.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του π.δ. 126/2000, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας κρεοπώλη χορηγείται από:
α) τις Σχολές Επαγγελµάτων Κρέατος του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ή
β) αντίστοιχες δηµόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισµένες
σχολές και ιδρύµατα της χώρας, ή
γ) αντίστοιχες σχολές και ιδρύµατα άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών της αλλοδαπής.»
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης, δύνανται να τροποποιούνται µε προεδρικό διάταγµα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 1790/1988
(Α΄134).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.12.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του ν. 604/1977 (Α΄163) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές ιδρύονται
από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία απασχολούν
κτηνίατρο ως επιστηµονικό υπεύθυνο. Σε περίπτωση που
ο ενδιαφερόµενος, φυσικό πρόσωπο, είναι κτηνίατρος,
δύναται να ορίζεται ο ίδιος ως επιστηµονικός υπεύθυνος
του κτηνιατρείου ή της κτηνιατρικής κλινικής.»
2. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιβαίνει στις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.13.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
1. Για τα ακόλουθα επαγγέλµατα αρµοδιότητας του
Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, επαναφέρονται σε ισχύ περιορισµοί, που εµπίπτουν στη διάταξη της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, οι οποίοι
αφορούν:
α. Στον καθορισµό, µε απόφαση της Λιµενικής Αρχής,
του τρόπου και του χρόνου φυλακής των λαντζών ασφα-
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λείας στο λιµάνι της παρ. 1 του άρθρου 7 του Γενικού
Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 17, που κυρώθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 3131.1/07/97/3.12.1997 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 1136), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2(ι) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
β. Στον καθορισµό των αποκλειστικών αφετηριών των
λαντζών για την διενέργεια των λεµβουχικών εργασιών,
σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 17, που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ.
3131.1/07/97/3.12.1997 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και
ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου
2(γ) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
γ. Στον καθορισµό υποχρεωτικών δροµολογίων των
λαντζών, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 17, που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3131.1/07/97/3.12.1997 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2(ι) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
δ. Στην εκτέλεση υποχρεωτικών φυλακών ασφαλείας
των ρυµουλκών που δραστηριοποιούνται στο λιµένα,
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 2, παρ. 2(δ) του άρθρου 4 και άρθρο 8 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 01 που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ.
3131.1/01/93/21.4.1993 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 336), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2(ι) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
ε. Στην άδεια εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυχής µόνο στην περιοχή της Λιµενικής Αρχής που την εξέδωσε, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιοτης παρ. 1 του
άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20,
που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3131.1/03/99/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 2
του ν. 3919/2011 (Α΄ 32).
στ. Στον καθορισµό, από την Επιτροπή 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 παρ. 1 του
άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20,
που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3131.1/03/99/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2(στ) του άρθρου
2 του ν. 3919/2011.
ζ. Στον καθορισµό ελάχιστης απόστασης µεταξύ των
θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού των εκµισθωτών θαλασσίων µέσων αναψυχής, ίσης µε τριακόσια (300) µέτρα σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 22 του Γενικού
Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20, που κυρώθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 3131.1/03/99/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2(δ) του άρθρου 2 του ν.
3919/2011.
η. Στην απαγόρευση του νοµίµου εκπροσώπου στην
Ελλάδα νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
ή Οµοσπονδίας που αιτείται την αναγνώρισή του ως Οργανισµού Πιστοποίησης Αυτοδυτών, άσκησης δραστη-

ριοτήτων προµηθευτή, κατασκευαστή, εκµισθωτή ή πωλητή καταδυτικού εξοπλισµού, καθώς και συµµετοχής σε
µετοχική δοµή ή στη διοίκηση νοµικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συναφείς δραστηριότητες σύµφωνα µε το
εδάφιο γγ΄της υποπαραγράφου ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273) και το εδάφιο εε΄ της
υποπαραγράφου στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 2123/03/28.3.2006 απόφασης του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 449), που εµπίπτει στον περιορισµό
της παραγράφου 2(η) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
θ. Στην απαγόρευση Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής να συµµετέχει στη µετοχική δοµή ή στη
διοίκηση Οργανισµού, αναγνωρισµένου σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του ν. 3409/2005, που είναι ο Οργανισµός Πιστοποίησης Αυτοδυτών σύµφωνα µε την περίπτωση δ)
του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 2123/03/28.3.2006 απόφασης
του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 449), που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2(η) του άρθρου 2
του ν. 3919/2011.
2. Επαναφέρεται η υποχρέωση προηγούµενης έκδοσης διοικητικής άδειας για την άσκηση των ακόλουθων
επαγγελµάτων αρµοδιότητας του Αρχηγείου Λιµενικού
Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:
α. Ναυαγοσώστη [παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.
23/2000 (Α΄ 18)].
β. Εκµισθωτή Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής [εδάφιο
πρώτο και δεύτερο της παρ. 1 του άρθρου 22 του Γενικού
Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20, που κυρώθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 3131.1/03/99/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει].
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.14.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Επαναφέρεται η υποχρέωση προηγούµενης έκδοσης
διοικητικής άδειας για την άσκηση των ακόλουθων επαγγελµάτων αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας-του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
α. Εµπορία περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής και των λοιπών ειδών του άρθρου 6 του ν.2168/1993
(Α΄ 147).
β. Εµπορία ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων των άρθρων 4 παρ. 1 και 5Α παρ. 2 του
ν.456/1976 (Α΄ 277).
γ. Παρασκευή εκρηκτικών υλών, κατασκευή, µετασκευή, συναρµολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή πυροβόλων όπλων και λοιπών ειδών του άρθρου 5 παρ. 1 ν.
2168/1993, καθώς και η γόµωση ή αναγόµωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών.
δ. Γόµωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων για εµπορία,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2168/1993.
ε. Κατασκευή ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων των άρθρων 3 και 5Α παρ. 2 του ν.
456/1976.
στ. Λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (άρθρο 2 του ν. 2518/1997 (Α΄ 164)).
ζ. Εργασία προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (άρθρο 3 του ν.
2518/1997).
η. Λειτουργία γραφείων ιδιωτικών ερευνών (άρθρο 11
του ν. 2518/1997).
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θ. Εργασία προσωπικού σε γραφεία ιδιωτικών ερευνών
(άρθρο 11 του ν. 2518/1997).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.15.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του ν. 710/1977
(Α΄283) όπως προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 42
του ν. 4111/2013 (Α΄18), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Η υλοποίηση των ταχύρρυθµων προγραµµάτων
του παρόντος άρθρου µπορεί να ανατίθεται απευθείας
σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (ΑΕΙ) της ηµεδαπής
µε τη σύναψη σχετικής σύµβασης µε το Υπουργείο Τουρισµού, στην οποία θα περιγράφεται το ανατιθέµενο έργο, το ύψος της αµοιβής του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ο
τόπος, ο χρόνος υλοποίησης, ο αριθµός των καταρτιζοµένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Το ύψος
της αµοιβής του εκπαιδευτικού ιδρύµατος επιµερίζεται
στους συµµετέχοντες και τα δίδακτρα κατατίθενται σε
τραπεζικό λογαριασµό του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Οι
λεπτοµέρειες της καταβολής των διδάκτρων από τους
συµµετέχοντες ορίζονται στην υπουργική απόφαση της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.»
2. Στο άρθρο 14 του ν. 710/1977, προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Τα ταχύρρυθµα προγράµµατα της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου δύνανται να υλοποιούνται και από
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της υποπαραγράφου Θ.3. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.
4111/2013 (Α΄18).»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.
Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
146Β του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως προστέθηκε µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ως αναπληρωτής του προέδρου του Πειθαρχικού
Συµβουλίου µπορεί να ορίζεται µε την απόφαση της παρ.
1 του παρόντος άρθρου και συνταξιούχος δικαστικός
λειτουργός.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.2.
1. Η περίπτωση β΄, της παρ. 3, του άρθρου 141 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολωτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως το άρθρο αυτό, τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α΄
263) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν.
4057/2012 (Α΄54), τροποποιείται ως εξής:
«β) υπέρ της διοίκησης ή υπέρ του υπαλλήλου, κάθε
πειθαρχικώς προϊστάµενος, οι πρόεδροι των συλλογικών οργάνων του άρθρου 119 του παρόντος, ο Υπουργός, καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκη-

σης.»
2. Στο άρθρο 141 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως
τροποποιήθηκε µε τη παρ. 2 του άρθρου 30, του ν.
3731/2008 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο
του ν. 4057/2012, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων που εκδίδονται µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασµού και της οριστικής παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του
Δευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου αλλά σε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3.
Στο άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), προστίθεται παρ.
8 ως εξής:
«Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων που εκδίδονται µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασµού και της οριστικής παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του
Δευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου αλλά σε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.4.
H παρ. 5 του άρθρου 140 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν.
4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.5.
Η παρ.5 του άρθρου 144 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) αντικαθίσταται ως εξής: «Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.6.
Η παρ. 1 του άρθρου 122 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν.
4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε µε την κλήση του
υπαλλήλου σε απολογία από το µονοµελές πειθαρχικό
όργανο είτε µε την παραποµπή του στο πειθαρχικό συµβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο µηνών από την κλήση σε απολογία είτε µε την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µονοµελούς
οργάνου είτε µε παραποµπή ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου. Σε περίπτωση παραποµπής ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο µηνών από την παραποµπή εκτός αν
απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης οπότε ολοκληρώνεται
εντός τεσσάρων µηνών.»
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.7.
Το άρθρο 126 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 126
1. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε µε την κλήση του υπαλλήλου σε Απολογία από το µονοµελές πειθαρχικό
όργανο είτε µε την παραποµπή του στα συλλογικά Πειθαρχικά όργανα των άρθρων 123 και 124 του παρόντος.
Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός διµήνου
από την Κλήση σε Απολογία, είτε µε την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µονοµελούς οργάνου είτε µε παραποµπή στα συλλογικά όργανα του άρθρου 123 του παρόντος.
2. Τα Συλλογικά Πειθαρχικά όργανα του άρθρου 123
του παρόντος ολοκληρώνουν την πειθαρχική διαδικασία
εντός δύο µηνών από την παραποµπή, είτε µε την έκδοση πειθαρχικής απόφασης είτε µε παραποµπή ενώπιον
του πειθαρχικού συµβουλίου. Σε περίπτωση παραποµπής
ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ολοκληρώνεται η
πειθαρχική διαδικασία εντός διµήνου από την παραποµπή, εκτός εάν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης οπότε
ολοκληρώνεται εντός τετραµήνου από την παραποµπή.
3. Η υπαίτια παράβαση της διάταξης του προηγουµένου εδαφίου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. Το παράπτωµα αυτό, για τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου,
εκδικάζεται µετά από παραποµπή από τον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8.
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ.4 του άρθρου 141 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως τροποποιήθηκαν µε τη παρ.2
του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή την πλήρη
γνώση αυτής από τον υπάλληλο ή από την περιέλευσή
της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση.
Η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες
για εκείνους που διαµένουν στο εξωτερικό.»

3731/2008 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο
του ν. 4057/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει
για την ένσταση εντός τεσσάρων µηνών από την ηµέρα
περιέλευσης σε αυτό του πλήρους φακέλου της πειθαρχικής διαδικασίας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.11.
1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν.
3074/2002 (Α΄296) προστίθεται παράγραφος 3Α, ως εξής:
«3Α. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. παρακολουθεί τις πειθαρχικές διαδικασίες στους φορείς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν κάθε
πράξη µε την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε
πειθαρχική απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..»
2. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
7Α του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) που προστέθηκε µε το άρθρο 10 ν. 3090/2002 (Α΄ 329), προστίθεται εδάφιο µε το
ακόλουθο περιεχόµενο:
«Το αυτό ισχύει και για το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που επιβάλλει ο νόµος».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.12.
Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως στους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, οι θέσεις των οποίων καταργούνται. Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε Ν.Π.Ι.Δ., προβλέπεται
καταγγελία της σύµβασης εργασίας των υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.1.: ΣΚΟΠΟΣ
(Άρθρο 1 παρ. 1 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.9.
Η παρ.4 του άρθρου 145 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον υπάλληλο ή από την περιέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες για εκείνους που διαµένουν στο εξωτερικό.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.10.
Στην παρ.7 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολωτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 30 του ν.

Σκοπός των διατάξεων της παρούσας παραγράφου είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011
«για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές», προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
και να ενισχυθεί µε τον τρόπο αυτόν η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικρών και µεσαίων
(ΜΜΕ).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.2.: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(Άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται στις πληρωµές που έχουν χαρακτήρα αµοιβής στο πλαίσιο εµπορικών συναλλαγών.
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Εξαιρούνται οφειλές που αποτελούν αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του οφειλέτη, συµπεριλαµβανοµένων διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους (άρθρο 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.3.: ΟΡΙΣΜΟΙ
(Άρθρο 2 Οδηγίας 2011/7)
Κατά την έννοια του νόµου αυτού:
1) «Εµπορική συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή µεταξύ επιχειρήσεων ή µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιων αρχών, η οποία συνεπάγεται την παράδοση αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών έναντι αµοιβής.
2) «Δηµόσια αρχή»: κάθε αναθέτουσα αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α΄ του π.δ.
59/2007 (Α΄ 63/ άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α΄ της
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και του άρθρου 2 παράγραφος 9
του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64/ άρθρο 1 παράγραφος 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ανεξαρτήτως του αντικειµένου ή
της αξίας της σύµβασης.
3) «Επιχείρηση»: κάθε οργάνωση εκτός των δηµόσιων
αρχών, η οποία ενεργεί στα πλαίσια ανεξάρτητης οικονοµικής ή επαγγελµατικής της δραστηριότητας, ακόµη
και αν η δραστηριότητα αυτή ασκείται από ένα και µόνο
πρόσωπο.
4) «Καθυστέρηση πληρωµής»: η µη πραγµατοποίηση
πληρωµής εντός της συµβατικής ή της νόµιµης προθεσµίας, εφόσον πληρούνται οι όροι της περίπτωσης 1 της
υποπαραγράφου Ζ.4. ή της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.5..
5) «Τόκος υπερηµερίας»: ο νόµιµος τόκος υπερηµερίας ή ο τόκος µε επιτόκιο που έχει συµφωνηθεί µεταξύ
επιχειρήσεων, υπό τους όρους που καθορίζονται στην υποπαράγραφο Ζ.8..
6) «Νόµιµος τόκος υπερηµερίας»: ο απλός τόκος για
την καθυστερηµένη πληρωµή σε επιτόκιο το οποίο είναι
ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς συν οκτώ επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες.
7) «Επιτόκιο αναφοράς»: το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηµατοδότησης.
8) «Οφειλόµενο ποσό»: το κυρίως ποσό που θα έπρεπε να έχει καταβληθεί µέσα στη συµβατική ή τη νόµιµη
προθεσµία πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων των επιβαλλόµενων φόρων, δασµών, τελών ή επιβαρύνσεων
που καθορίζονται στο τιµολόγιο ή σε άλλο ισοδύναµο
για την πληρωµή έγγραφο.
9) «Παρακράτηση της κυριότητας»: κάθε συµβατική
συµφωνία, µε βάση την οποία ο πωλητής διατηρεί την
κυριότητα των πωλουµένων αγαθών µέχρις ότου εξοφληθεί πλήρως το τίµηµα.
10) «Εκτελεστός τίτλος»: κάθε απόφαση, διάταξη ή
διαταγή πληρωµής εκδιδόµενη από δικαστήριο ή άλλη
αρµόδια αρχή, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που είναι
προσωρινά εκτελεστές, είτε προς άµεση καταβολή είτε
κατά δόσεις, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στον δανειστή να απαιτήσει την είσπραξη του χρέους µε αναγκαστική εκτέλεση έναντι του οφειλέτη.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.4.:ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Άρθρο 3 Οδηγίας 2011/7)
1. Στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων, ο
δανειστής δικαιούται τόκο υπερηµερίας χωρίς να απαι-

τείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συµβατικές
και νοµικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόµενο ποσό εµπρόθεσµα, εκτός και εάν ο οφειλέτης
δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.
2. Επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάµηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάµηνο του
σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου
του εν λόγω έτους.
3. Στην περίπτωση συνδροµής των όρων της περίπτωσης 1, ο δανειστής έχει δικαίωµα τόκου υπερηµερίας από την ηµέρα που ακολουθεί την ηµεροµηνία πληρωµής
ή το τέλος της προθεσµίας πληρωµής που ορίζει η σύµβαση. Εάν η ηµεροµηνία ή η προθεσµία πληρωµής δεν ορίζεται στη σύµβαση, ο δανειστής έχει δικαίωµα τόκου υπερηµερίας κατά την εκπνοή οποιουδήποτε από τα εξής
χρονικά όρια:
α) τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για την πληρωµή εγγράφου·
β) εφόσον η ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου ή
άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών·
γ) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιµολόγιο ή άλλο
ισοδύναµο για πληρωµή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή
τις υπηρεσίες, τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από
την ηµεροµηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή
των υπηρεσιών·
δ) εφόσον προβλέπεται από το νόµο ή τη σύµβαση
διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, µε την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών µε τα
οριζόµενα στη σύµβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει
το τιµολόγιο ή το ισοδύναµο για πληρωµή έγγραφο νωρίτερα από την ηµεροµηνία ή την ίδια ηµεροµηνία κατά
την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία αυτή.
4. Όταν προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, µε την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, η µέγιστη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας δεν υπερβαίνει
τις τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής των αγαθών ή των υπηρεσιών, εκτός εάν ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά στο κείµενο της σύµβασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατάφωρα
καταχρηστική για τον δανειστή υπό την έννοια της υποπαραγράφου Ζ.8..
5. Η προθεσµία πληρωµής που καθορίζεται στη σύµβαση δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, εκτός εάν ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά στο κείµενο της σύµβασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον δανειστή υπό την
έννοια της υποπαραγράφου Ζ.8..
6. Στην περίπτωση που στη σύµβαση δεν ορίστηκε επιτόκιο υπερηµερίας ή αυτό που συµφωνήθηκε είναι καταχρηστικό για τον δανειστή υπό την έννοια της υποπαραγράφου Ζ.8., ισχύει το νόµιµο.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5.: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
(Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7)
1. Κατά τις εµπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφει-
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λέτης είναι δηµόσια αρχή, ο δανειστής δικαιούται, κατά
την εκπνοή της προθεσµίας που ορίζουν οι περιπτώσεις
3, 4 ή 6, νόµιµο τόκο υπερηµερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συµβατικές και νοµικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόµενο
ποσό εµπρόθεσµα, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται
για την καθυστέρηση.
2. Επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάµηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάµηνο του
σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου
του εν λόγω έτους.
3. Στις εµπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης
είναι δηµόσια αρχή η προθεσµία πληρωµής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα όρια:
α) τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου·
β) εφόσον η ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου ή
ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου δεν είναι βέβαιη,
τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία
παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών·
γ) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιµολόγιο ή άλλο
ισοδύναµο για πληρωµή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή
τις υπηρεσίες, τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από
την ηµεροµηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή
των υπηρεσιών·
δ) εφόσον προβλέπεται από το νόµο ή τη σύµβαση
διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, µε την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαµβανοµένων αγαθών ή υπηρεσιών µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, και εάν
ο οφειλέτης παραλάβει το τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο
για πληρωµή έγγραφο νωρίτερα από την ηµεροµηνία ή
την ίδια ηµεροµηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία αυτή.
4. Οι προθεσµίες της περίπτωσης 3 υποπερίπτωση α΄
της παρούσας υποπαραγράφου ορίζονται σε εξήντα (60)
ηµερολογιακές ηµέρες, για:
α) κάθε δηµόσια αρχή που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα βιοµηχανικής ή εµπορικής φύσης, µε την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, και η οποία υπόκειται, ως δηµόσια επιχείρηση, στις απαιτήσεις διαφάνειας της Οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης
Νοεµβρίου 2006 για τη διαφάνεια των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών - µελών και των δηµόσιων επιχειρήσεων, καθώς και για τη χρηµατοοικονοµική διαφάνεια εντός ορισµένων επιχειρήσεων.
β) Νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν.
2362/1995 (Α΄247), που προστέθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 3871/2010 (Α΄141), όπως ισχύει, που παρέχουν υγειονοµική µέριµνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισµένα για
το σκοπό αυτόν, καθώς και ο ΕΟΠΥΥ (άρθρο 18 του ν.
3918/2011).
5. Η µέγιστη διάρκεια της διαδικασίας αποδοχής ή επαλήθευσης κατά την παράγραφο 3 στοιχείο α΄ σηµείο
δ΄ δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής των αγαθών ή των
υπηρεσιών, εκτός εάν ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά
στο κείµενο της σύµβασης και σε οποιαδήποτε έγγραφα
υποβολής προσφοράς και µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον δανειστή υπό την
έννοια της υποπαραγράφου Ζ.8..

6. Η προθεσµία πληρωµής που ορίζεται στη σύµβαση
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τα χρονικά όρια που
προβλέπονται στην περίπτωση 3, εκτός εάν ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά στο κείµενο της σύµβασης και µε
την προϋπόθεση ότι τούτο δικαιολογείται αντικειµενικά
από την ιδιαίτερη φύση ή τα χαρακτηριστικά της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση η προθεσµία δεν υπερβαίνει τις
60 ηµερολογιακές ηµέρες.
7. Η ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου δεν αποτελεί αντικείµενο συµβατικής συµφωνίας µεταξύ του οφειλέτη και του δανειστή.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.6.:
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
(Άρθρο 5 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
Οι συµβαλλόµενοι µπορούν να συµφωνούν, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, χρονοδιάγραµµα πληρωµής µε το οποίο θα προβλέπεται η καταβολή του οφειλόµενου ποσού σε δόσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, εάν οποιαδήποτε από τις δόσεις
δεν καταβληθεί έως τη συµφωνηµένη ηµεροµηνία, ο τόκος και η αποζηµίωση που προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο Ζ. υπολογίζονται µε αποκλειστική βάση
τα ληξιπρόθεσµα ποσά.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.7.: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
(Άρθρο 6 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
1. Ο δανειστής δικαιούται να λάβει ως αποζηµίωση από τον οφειλέτη το κατ’ αποκοπήν ποσό των σαράντα
(40) ευρώ εφόσον καθίσταται απαιτητός τόκος υπερηµερίας σε εµπορικές συναλλαγές σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.4. ή την υποπαράγραφο Ζ.5..
2. Το κατά την περίπτωση 1 κατ’ αποκοπήν ποσό είναι
απαιτητό χωρίς να απαιτείται όχληση και καταβάλλεται
ως αποζηµίωση για τα έξοδα είσπραξης του δανειστή.
3. Ο δανειστής δικαιούται, επιπλέον του κατά την περίπτωση 1 κατ’ αποκοπήν ποσού, να ζητήσει από τον οφειλέτη εύλογη αποζηµίωση για οποιαδήποτε σχετικά υπολειπόµενα έξοδα είσπραξης, που οφείλονται στην καθυστερηµένη πληρωµή του οφειλέτη. Ως έξοδα είσπραξης
λογίζονται µεταξύ άλλων και η δαπάνη για την αµοιβή
πληρεξουσίου δικηγόρου ή οργανισµού είσπραξης οφειλών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.8.: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(Άρθρο 7 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
1. Συµβατικός όρος ή πρακτική που αφορά την ηµεροµηνία ή την προθεσµία πληρωµής, το επιτόκιο για την καθυστέρηση της πληρωµής ή την αποζηµίωση για τα έξοδα είσπραξης, δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα στην περίπτωση που έχει κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα για
τον πιστωτή.
Για την εκτίµηση του τυχόν καταχρηστικού χαρακτήρα
συµβατικού όρου ή πρακτικής για τον δανειστή, υπό την
έννοια του πρώτου εδαφίου, συνεκτιµώνται όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης, συµπεριλαµβανοµένων:
α) τυχόν κατάφωρης παρέκκλισης από τα συναλλακτικά ήθη, αντίθετης προς την καλή πίστη και τη συναλλακτική δεοντολογία·
β) της φύσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας· και
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γ) του εάν ο οφειλέτης διαθέτει οποιονδήποτε αντικειµενικό λόγο απόκλισης από το νόµιµο τόκο υπερηµερίας, από την προθεσµία πληρωµής κατά την περίπτωση
5 της υποπαραγράφου Ζ.4., την υποπερίπτωση α΄ της
περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ.5., την περίπτωση
4 της υποπαραγράφου Ζ.5. και την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Ζ.5. ή από το κατ’ αποκοπήν ποσό κατά την
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.7..
2. Για τους σκοπούς της περίπτωσης 1, συµβατικός όρος ή πρακτική που αποκλείει τη χρέωση τόκου για την
καθυστέρηση της πληρωµής έχει κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα.
3. Για τους σκοπούς της περίπτωσης 1, συµβατικός όρος ή πρακτική που αποκλείει την αποζηµίωση για τα έξοδα είσπραξης σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.8. θεωρείται ότι έχει κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα.
4. Κατά την έννοια της περίπτωσης 1, οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προς όφελος των
δανειστών και των ανταγωνιστών ώστε να αποτρέπεται
η συνέχιση της χρησιµοποίησης συµβατικών όρων και
πρακτικών κατάφωρα καταχρηστικών κατά την έννοια
της περίπτωσης 1.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.9.: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(Παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 7 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
Οργανώσεις παραγωγών, εµπόρων και επιχειρήσεων
µπορούν, για το συµφέρον των δανειστών του νόµου αυτού και την προστασία του ανταγωνισµού, να ζητήσουν
από το δικαστήριο την παράλειψη της διατύπωσης και
της χρήσης στις συναλλαγές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, γενικών όρων προφανώς καταχρηστικών κατά την έννοια της περίπτωσης 1
της υποπαραγράφου Ζ.8., οι οποίοι αφορούν το χρόνο
πληρωµής ή τις συνέπειες της καθυστέρησης της πληρωµής της αµοιβής.
Στη συλλογική αγωγή του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων
17 έως 19 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.10.: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(Άρθρο 10 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
1. Οι αγωγές ή αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης
αρµόδιας αρχής που αφορούν µη αµφισβητούµενες απαιτήσεις, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας παραγράφου, δικάζονται κατ’ εξαίρεση, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής, στη συντοµότερη,
κατά το δυνατόν, δικάσιµο. Ο εκτελεστός τίτλος επί των
αγωγών ή αιτήσεων αυτών εκδίδεται µέσα σε ενενήντα
(90) ηµερολογιακές ηµέρες από την κατάθεσή τους. Στο
ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν περιλαµβάνονται οι προθεσµίες κλήτευσης του εναγοµένου ή του καθ’ ου η αίτηση και όλες γενικά οι δικονοµικές προθεσµίες που µεσολαβούν έως τη συζήτηση της αγωγής ή της αίτησης, ούτε οι καθυστερήσεις που οφείλονται στον ενάγοντα ή αιτούντα δανειστή.
2. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.11.: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Άρθρο 9 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
1. Ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των αγαθών έως
ότου εξοφληθεί πλήρως το τίµηµα, εφόσον έχει συµφωνηθεί ρητώς µεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, πριν
από την παράδοση των αγαθών, ρήτρα παρακράτησης
της κυριότητας.
2. Διατάξεις που αφορούν προκαταβολές πληρωµών,
οι οποίες έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί από τον οφειλέτη,
παραµένουν σε ισχύ.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.12.:
ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(Άρθρο 12 παρ. 3 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
Σε περιπτώσεις που οι κείµενες διατάξεις είναι, σε σύγκριση µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ευνοϊκότερες για τον δανειστή, εφαρµόζονται οι κείµενες
διατάξεις.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.13.:
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
(Άρθρο 8 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από την παρούσα παράγραφο, µεταξύ
άλλων µε τη δηµοσίευση του ισχύοντος νόµιµου επιτοκίου υπερηµερίας.
Το Υπουργείο µπορεί για το σκοπό αυτόν να:
(α) χρησιµοποιεί, εφόσον απαιτείται, τον ειδικευµένο
τύπο, εκστρατείες πληροφόρησης ή κάθε άλλο αποτελεσµατικό µέσο για να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις αυξηµένη επίγνωση των τρόπων επανόρθωσης για τις καθυστερήσεις πληρωµής µεταξύ των επιχειρήσεων·
(β) ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδικών έγκαιρης πληρωµής, µε πρόβλεψη σαφώς καθορισµένων προθεσµιών
πληρωµής και κατάλληλης διαδικασίας για τη διευθέτηση κάθε αµφισβητούµενης πληρωµής ή κάθε πρωτοβουλία που αντιµετωπίζει το ζήτηµα των καθυστερήσεων
πληρωµής και συµβάλλει στην καλλιέργεια νοοτροπίας
έγκαιρων πληρωµών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.14.:
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(Άρθρο 12 παρ. 4 και άρθρο 13 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
Το π.δ. 166/2003 (Α΄ 138) καταργείται από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Οι διατάξεις του όµως παραµένουν ισχυρές για τις συµβάσεις που υπογράφηκαν κατά
τη διάρκεια ισχύος του.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.15.: ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου
αρχίζει από 16 Μαρτίου 2013.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η΄:
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η.1.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
3526/2007 (Α΄24)

Ν.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε ισόγειους ή άλλους χώρους που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδοµικού Κανονισµού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα καταστήµατα τροφίµων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των
πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων, των περιπτέρων και
των καταστηµάτων ψιλικών.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης µπορεί να αποτελεί είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα είτε
τµήµα µικτού καταστήµατος τροφίµων ή υπεραγοράς
τροφίµων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, µε
κινητό ή σταθερό χώρισµα. Αν η εγκατάσταση αυτή αποτελεί τµήµα µικτού καταστήµατος τροφίµων ή υπεραγοράς τροφίµων, µπορεί να βρίσκεται µέσα ή έξω από το
κατάστηµα ή την υπεραγορά τροφίµων, ως αυτοτελής
και ανεξάρτητος χώρος. Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης περιλαµβάνει: χώρο αποθήκευσης των
ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας, χώρο προετοιµασίας
των προϊόντων αυτών προς έψηση, χώρο εκκλιβάνισης,
χώρο επαναφοράς των ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας, µετά την έψησή τους, στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευασίας. Αν η εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και αποχωρητήριο µε τις προδιαγραφές που ορίζονται, κατά περίπτωση, από τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις, καθώς
και τις διατάξεις του Κτιριοδοµικού Κανονισµού.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
2515/1997 ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ. 340/1998

Ν.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2515/1997 (Α΄ 154) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επαγγελµατική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε επαγγελµατική ταυτότητα Λογιστή
Φοροτεχνικού Α΄ και Β΄ τάξης:».
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Επαγγελµατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού
Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονοµικό Επιµελητήριο
της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του
απολυτηρίου τους το επάγγελµα του βοηθού λογιστή ή
στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονοµίας, οι
οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελµα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελµα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοί-

τους των µακροχρόνιων προγραµµάτων κατάρτισης του
Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελµα του βοηθού
λογιστή.»
3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Επαγγελµατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού
Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονοµικό Επιµελητήριο
της Ελλάδος στα µέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους
τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης των Πανεπιστηµίων, στους πτυχιούχους των Τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα
φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελµατικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).»
4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2515/1997 καταργείται.
5. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2515/1997, αναριθµείται σε περίπτωση γ΄ και αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Επαγγελµατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού
Α΄ τάξης χορηγείται στα µέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης των Πανεπιστηµίων, στους πτυχιούχους των Τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και
στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελµατικών προσόντων του π.δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελµα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης».
6. Οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του άρθρου 1 του ν.
2515/1997 αναριθµούνται σε δ΄ και ε΄ αντίστοιχα και η
περίπτωση ζ΄ αναριθµείται σε στ΄ και αντικαθίσταται ως
εξής:
«στ. Μεταβατικές Διατάξεις:
i. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, µη πτυχιούχοι, που κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτότητα Δ΄ ή Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελµατική ταυτότητα Β΄ τάξης.
ii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, µέλη του Ο.Ε.Ε., που κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελµατική ταυτότητα Β΄ τάξης και µε τη συµπλήρωση τριετούς
αποδεδειγµένης άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή
φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελµατικής ταυτότητας Γ΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιµορφωτικών σεµιναρίων της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης.
iii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, µέλη του Ο.Ε.Ε., που κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτότητα Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης µετά από τη συµπλήρωση διετούς αποδεδειγµένης προϋπηρεσίας του επαγγέλµατος
λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελµατικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των
επιµορφωτικών σεµιναρίων της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω.
iv. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τµήµατος
Λογιστικής και των Τµηµάτων Εµπορίας και Διαφήµισης,
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων,
Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, Χρηµατοοικονοµικής
και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική
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ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελµατική ταυτότητα Β΄ τάξης και µε τη συµπλήρωση τριετούς αποδεδειγµένης άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελµατικής ταυτότητας Β΄
τάξης και την παρακολούθηση των επιµορφωτικών σεµιναρίων της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης.
v. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τµήµατος
Λογιστικής και των Τµηµάτων Εµπορίας και Διαφήµισης,
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων,
Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, Χρηµατοοικονοµικής
και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική
ταυτότητα Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης µετά από τη συµπλήρωση διετούς αποδεδειγµένης προϋπηρεσίας του επαγγέλµατος λογιστή
φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελµατικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιµορφωτικών σεµιναρίων της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω.
vi. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης συνεχίζουν ακωλύτως να ασκούν το επάγγελµα του λογιστή φοροτεχνικού µε τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα.
vii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτότητα Β΄ τάξης, µέχρι τη συµπλήρωση της απαιτούµενης
προϋπηρεσίας για την απόκτηση επαγγελµατικής ταυτότητας Α΄ τάξης, συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελµα
του λογιστή φοροτεχνικού µε τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα.»
7. Το άρθρο 3 του π.δ. 340/1998 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Περιεχόµενο Επαγγελµατικής Δραστηριότητας
Το περιεχόµενο της επαγγελµατικής δραστηριότητας
των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία επαγγελµατικής ταυτότητας καθορίζεται ως ακολούθως:
α) Οι κάτοχοι επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές
και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευµατιών τηρούντων
απλογραφικά βιβλία.
β) Οι κάτοχοι επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές
και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευµατιών τηρούντων
απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.»
8. Το άρθρο 5 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Απόκτηση επαγγελµατικής ταυτότητας
ανώτερης κατηγορίας
Οι κάτοχοι επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης µπορούν να αποκτήσουν επαγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης µετά από προηγουµένη παρακολούθηση των προβλεπόµενων στην περίπτωση ε΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιµορφωτικών σεµιναρίων και αξιολόγηση κατά

τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών και εφόσον είναι
µέλη του Ο.Ε.Ε., πτυχιούχοι τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης των Πανεπιστηµίων, πτυχιούχοι των Τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και
Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) ή πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ.
38/2010 και έχουν συµπληρώσει τριετή αποδεδειγµένη
επαγγελµατική εµπειρία στην άσκηση του επαγγέλµατος ως λογιστές φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελµατικής
ταυτότητας Β΄ τάξης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η.3.: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
1. Το στοιχείο 4 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του π.δ.
51/2006 (Α΄53) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι επαγγελµατικές άδειες εκδίδονται σύµφωνα µε
το άρθρο 7 του ν. 2323/1995 (Α΄ 145) για χρονική περίοδο τριών (3) ετών και ανανεώνονται κάθε φορά ισόχρονα
µε απόφαση των Διοικητικών Συµβουλίων του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις
λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή µε απόφαση του οικείου δήµου, για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, εφόσον όλες οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος προϋποθέσεις εξακολουθούν να συντρέχουν στο
πρόσωπο του αδειούχου.
Με αποφάσεις των αρµόδιων υπηρεσιών καθορίζονται,
ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και η προθεσµία ανανέωσης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δεκαπέντε (15) ηµερών και µεγαλύτερη του ενός (1)
µηνός από τη λήξη της άδειας. Οι αποφάσεις αυτές τοιχοκολλούνται στα καταστήµατα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δηµοσιεύονται
σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες ή σε δύο
(2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες αντίστοιχα και κοινοποιούνται µε απόδειξη στις Οµοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελµατιών πωλητών.
Για την ανανέωση, οι πωλητές κάτοχοι επαγγελµατικών αδειών υποβάλλουν εντός της προθεσµίας που ορίζει η απόφαση και επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας:
α) βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας
Δ.Ο.Υ. και
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ασφαλιστικού φορέα.»
2. Τα στοιχεία 1 και 2 της παρ. Ε΄ του άρθρου 2 του
π.δ. 51/2006 (Α΄53) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι επαγγελµατικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση των Διοικητικών Συµβουλίων του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για
τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή µε απόφαση του οικείου δήµου, για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, επιτρέπεται άπαξ µόνον η µεταβίβαση
κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη σύζυγο ή σε ένα εκ
των συνοικούντων και προστατευόµενων τέκνων µε ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωµα των λοιπών και εφόσον διαθέτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του
παρόντος:
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α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και
β) σε περίπτωση ανίατης ασθένειας ή µόνιµης αναπηρίας του κατόχου µε την προσκόµιση σχετικών πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την επικαλούµενη στην αίτηση
ιδιότητα.
2. α) Η µεταβίβαση πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι
(6) µηνών από τη γέννηση του δικαιώµατος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.
β) Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που
δικαιούνται την άδεια κατά την ως άνω σειρά προτεραιότητας γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια Αρχή.».
3. Όλες οι υφιστάµενες άδειες λήγουν αυτοδικαίως
την 31η Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 1 της παρούσας
υποπαραγράφου.
4. Κάθε διάταξη αντίθετη προς την παρούσα υποπαράγραφο καταργείται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ΄:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1. : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Η περίπτωση 17 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των περιπτώσεων
1 και 2 της παρούσας υποπαραγράφου αποτελεί ο διακριτικός τίτλος («διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας»). Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από : α) την επωνυµία (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων) και β) τον τίτλο του τύπου της παρεχόµενης
εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) ή το αρκτικόλεξο αυτού
ως ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κε.Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κε.Δι.Βι.Μ.2), Φροντιστηρίου ή
Κέντρου Ξένων Γλωσσών.»
2. Η υποπαράγραφος Θ.6. της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται, από την
έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, ως εξής:
«Θ.6.
1. Η συστέγαση διαφορετικών µονάδων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης (τυπικής ή άτυπης), οι οποίες
ανήκουν στο αυτό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων, επιτρέπεται. Η ταυτόχρονη συλλειτουργία
στην ίδια διδακτική ή εργαστηριακή αίθουσα διαφορετικών µονάδων παροχής εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης)
απαγορεύεται.
2. Η συστέγαση νηπιαγωγείων µε παιδικούς σταθµούς
του ιδίου ιδιοκτήτη επιτρέπεται υπό τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις: α) χρήση διαφορετικών αιθουσών διδασκαλίας για τον παιδικό σταθµό και το νηπιαγωγείο

και β) µη υπέρβαση του µέγιστου αριθµού νηπίων που έχει εγκριθεί µε τις άδειες των εκπαιδευτικών µονάδων
για έκαστο αυτοτελές κτήριο ή όροφο σε πολυώροφο
κτήριο.
3. Η από κοινού προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση,
διαφήµιση ή επιγραφή των µονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω
πρέπει να πραγµατοποιείται µε τη χρήση του εκάστοτε
διακριτικού τίτλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας προκειµένου να µην προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά µε τον
πάροχο των επί µέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το
είδος, το επίπεδο και τον απονεµόµενο τίτλο των παρεχόµενων σπουδών.
4. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδοµών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ενα, των Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), καθώς και
των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, δύναται να χρησιµοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.2. :ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέσιων έως και ενδεκαθέσιων δηµοτικών σχολείων, καθώς
και δηµοτικών σχολείων άνω των δωδεκαθέσιων, όταν
το επιβάλλουν λειτουργικοί και παιδαγωγικοί λόγοι όπως είναι ο αριθµός των µαθητών, οι διατιθέµενοι χώροι
διδασκαλίας και οι αποστάσεις µεταξύ των σχολείων.».
2. α. Η παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορίζονται από
1.9.2013 ως εξής:
α) διευθυντές γυµνασίων, λυκείων και επαγγελµατικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν µε τρία έως πέντε τµήµατα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν µε έξι έως εννέα τµήµατα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν µε
δέκα έως δώδεκα τµήµατα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν µε περισσότερα από δώδεκα τµήµατα τάξεων.
Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται
ως τµήµα εκείνο που έχει αριθµό µαθητών µικρότερο από το µισό του προβλεπόµενου ανώτατου αριθµού.
β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.
γ) Υποδιευθυντές γυµνασίων, λυκείων και επαγγελµατικών σχολών και υπεύθυνων τοµέων ΣΕΚ ώρες 16.
δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας,
ώρες 21 αν έχουν από έξι µέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας
και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν
έχουν επτά µέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.
ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.
η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.

39
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις σχετικά µε τον καθορισµό των
εβδοµαδιαίων διδακτικών ωρών δεν δηµιουργούν επιπλέον δηµοσιονοµική δαπάνη ή άλλο είδος οικονοµικής
αξίωσης.»
β) Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.
2413/1996 (Α' 124) διατηρείται σε ισχύ.
3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρµόζονται
για τον προσδιορισµό των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθµιών, µε σκοπό το
διορισµό µόνιµων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και τις µεταθέσεις, τις µετατάξεις και τις αποσπάσεις µόνιµων εκπαιδευτικών.
4. Οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν
συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο,
µε βάση το προβλεπόµενο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας, µπορούν είτε: α) να απασχολούνται λιγότερες
ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, µε ανάλογη µείωση των αποδοχών τους, οι οποίες σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές εκπαιδευτικού µε διδακτικό ωράριο δώδεκα (12)
ωρών, είτε β) να απασχολούνται µέχρι και της συµπληρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές
δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη
διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσοµάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο που
ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν προσληφθεί ή προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας µερικής απασχόλησης έως
και δώδεκα (12) ώρες για τους όποιους ισχύουν τα οριζόµενα στις οικείες συµβάσεις.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της περίπτωσης 4.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι΄:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.1. : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8
του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για τους οποίους απαιτείται έκδοση άδειας παραγωγής, ο υποψήφιος παραγωγός προσκοµίζει στον αρµόδιο Διαχειριστή την απόφαση ΕΠΟ ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσµεύσεων (Π.Π.Δ.) του σταθµού, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, προκειµένου για την έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που δεσµεύει τον
αρµόδιο Διαχειριστή και τον δικαιούχο για τρία (3) έτη.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006
προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Εφόσον κατά την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που χορηγήθηκε για σταθµό του άρθρου 4 έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για τη
σύναψη της σχετικής Σύµβασης Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται έως την
ηµεροµηνία υλοποίησης των έργων από τον διαχειριστή
σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Σύνδεσης. Η συ-

νολική διάρκεια ισχύος Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης που χορηγούνται για σταθµούς του άρθρου 4, συνυπολογιζοµένης της παράτασης του προηγούµενου εδαφίου, δεν µπορεί να υπερβαίνει από τη χορήγησή της:
α) τους δεκαοκτώ (18) µήνες για σταθµούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε
υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ και
β) τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες για σταθµούς που
συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες
σε υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ.
Εάν µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, που κοινοποιείται στη ΡΑΕ, ο διαχειριστής θέτει µεγαλύτερη προθεσµία για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης για τους
σταθµούς του άρθρου 4, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται µέχρι την παρέλευση της
προθεσµίας αυτής. Σε περίπτωση που τα έργα σύνδεσης
υλοποιούνται από τον παραγωγό, η συνολική διάρκεια ισχύος των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης δεν µπορεί
να υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος που ορίζεται µε τις αµέσως ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄.
Για το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, τα αιτήµατα χορήγησης Προσφοράς
Σύνδεσης για σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ισχύος έως και
8 MW υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους στον
Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) ενώ τα αιτήµατα για σταθµούς ισχύος άνω των 8 MW υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους στον Διαχειριστή του Συστήµατος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). Οι Διαχειριστές του Συστήµατος
και του Δικτύου, συνεργαζόµενοι όπου αυτό απαιτείται,
χορηγούν τις σχετικές Προσφορές Σύνδεσης σε σταθµούς που συνδέονται στο Σύστηµα και το Δίκτυο αντίστοιχα, παρέχοντας συνολικά τη βέλτιστη τεχνοοικονοµικά λύση σε συνδυασµό µε την ορθολογική ανάπτυξη
του Συστήµατος και του Δικτύου. Είναι δυνατή η υποβολή κοινού αιτήµατος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αφορά σε περισσότερους
σταθµούς του άρθρου 3, όταν η συνολική ισχύς αυτών
ξεπερνά το όριο των 8 MW, εφόσον η σύνδεση γίνεται
µέσω νέου αποκλειστικού δικτύου και κατασκευή νέου υποσταθµού µέσης τάσης προς υψηλή. Με το αίτηµα του
προηγούµενου εδαφίου ορίζεται ποιος από τους ενδιαφερόµενους, κάτοχος άδειας παραγωγής, του προηγούµενου εδαφίου θα αναλάβει τη διαχείριση των έργων
σύνδεσης του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και την
ευθύνη για την υλοποίησή τους.»
3. Με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4
του ν. 3468/2006, συνυποβάλλεται στον διαχειριστή εγγυητική επιστολή απευθυνόµενη στον εν λόγω διαχειριστή. Η αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης γίνεται το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από τη χορήγησή της. Η µη αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της. Η διάρκεια της
εγγυητικής επιστολής είναι κατ’ ελάχιστον διετής, υποχρεωτικά ανανεούµενη προ της λήξεώς της, και µέχρι τη
θέση του σταθµού σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν
προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, µέχρι
την ενεργοποίηση της σύνδεσής του. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται, ανά µονάδα ονοµαστικής ισχύος του αιτήµατος σε µεγαβάτ (MW), σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ για το τµήµα της ισχύος έως και 1
MW, µειούµενου αναλογικά για ισχύ µικρότερη του 1
MW, τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για το τµήµα της ι-
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σχύος από 1 MW έως και 10 MW, είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ για το τµήµα της ισχύος από 10 MW έως
και 100 MW και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για το τµήµα της ισχύος πάνω από 100 MW. Η ανωτέρω εγγυητική
επιστολή καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασµού του
άρθρου 40 του ν. 2773/1999, εάν δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της ή
εάν εντός του χρονικού διαστήµατος ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης δεν έχει τεθεί σε ισχύ η σχετική σύµβαση σύνδεσης. Με τη θέση σε ισχύ της σύµβασης σύνδεσης το ποσό της εγγυητικής επιστολής µειώνεται στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού.
Στην περίπτωση χορήγησης µίας κοινής Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης για τη σύνδεση περισσοτέρων
των δύο (2) σταθµών διαφορετικού ενδιαφερόµενου στο
Σύστηµα ή το Δίκτυο, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους ενδιαφερόµενους, µετά από αίτηµά τους, εάν
εντός διαστήµατος ενός (1) έτους από τη χορήγησή της
δηλωθεί υπαναχώρηση ενός από αυτούς για την κατασκευή του σταθµού υπό την προϋπόθεση ότι έχει ανακληθεί η οικεία άδεια παραγωγής ή η οικεία Προσφορά
Σύνδεσης για τους σταθµούς του άρθρου 4 του ν.
3468/2006, µετά από αίτηµα του ενδιαφερόµενου.
Η εγγυητική επιστολή δύναται να επιστρέφεται στον
ενδιαφερόµενο µετά από αίτηµά του σε περίπτωση που
ο σταθµός δεν µπορεί να υλοποιηθεί λόγω έκδοσης από
την αρµόδια αρχή απόφασης απόρριψης σχετικού αιτήµατος για χορήγηση άδειας χρήσης νερού για τη λειτουργία του σταθµού, όπου αυτή προβλέπεται ως προαπαιτούµενο από τις κείµενες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ανακληθεί η οικεία άδεια παραγωγής ή η
οικεία Προσφορά Σύνδεσης για τους σταθµούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, µετά από αίτηµα του ενδιαφερόµενου
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται ο τύπος των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών, οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις για την κατάπτωσή τους, ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από αυτές στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση, µετά από
γνώµη της ΡΑΕ, µπορεί να µεταβάλλεται το ύψος και η
διάρκεια των εγγυητικών επιστολών, καθώς και τα αντίστοιχα όρια ηλεκτρικής ισχύος του σχετικού αιτήµατος
χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Με όµοια
απόφαση, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µπορεί να προβλέπονται ειδικότερες προϋποθέσεις για την υποβολή και επιστροφή των εγγυητικών επιστολών, καθώς και για το
ύψος αυτών για σταθµούς που περιγράφονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 10
του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, λαµβάνοντας υπόψη το
βαθµό δυσκολίας κατασκευής και το σηµείο σύνδεσης
στο ηλεκτρικό Σύστηµα. Η συνδροµή των προϋποθέσεων
που καθορίζονται στην απόφαση του προηγούµενου εδαφίου σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση διαπιστώνεται
µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου.
Από την υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται οι σταθµοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση
κτιρίου που έχει κατασκευαστεί µε σκοπό τη στέγαση εξοπλισµού του σταθµού ΑΠΕ ή που χρησιµοποιείται για
το σκοπό αυτόν.
Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η
Μαΐου 2014.

4. Η υποχρέωση υποβολής της εγγυητικής επιστολής
της περίπτωσης 3 καταλαµβάνει και όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας περίπτωσης, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας περίπτωσης δεν βρίσκεται σε ισχύ σχετική σύµβαση
σύνδεσης. Η εγγυητική επιστολή του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται στο διαχειριστή, ο οποίος έχει χορηγήσει ή διαχειρίζεται, βάσει της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1 του παρόντος, την οριστική προσφορά σύνδεσης, εντός διαστήµατος ενός µήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας περίπτωσης. Το ύψος της
εγγυητικής επιστολής ισούται µε το ήµισυ της προβλεπόµενης στην παράγραφο 3 και µειώνεται βάσει των διατάξεων της ίδιας παραγράφου. Εάν δεν υποβληθεί εγκαίρως κατά τα ανωτέρω η εγγυητική επιστολή, η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως
µε την παρέλευση του ανωτέρω διαστήµατος του ενός
µήνα. Προϋπόθεση για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον Διαχειριστή για αιτήµατα που έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας
περίπτωσης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης είναι η υποβολή από τον ενδιαφερόµενο της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3.
Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η
Μαΐου 2014.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ,
µπορεί να προβλέπεται η καταβολή διαχειριστικής αµοιβής υπέρ του αρµόδιου διαχειριστή για την εξέταση των
αιτηµάτων για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης για
σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της διαχειριστικής αµοιβής, η κλιµάκωσή
του και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την καταβολή της.
6. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής των περιπτώσεων δ΄, ε΄
και ζ΄ έως και ιε΄ του πίνακα τιµολόγησης παραγόµενης
ηλεκτρικής ενέργειας, της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3851/2010 (Α΄
85), οι οποίες υποβάλλονται µέχρι τις 31.5.2013, εξετάζονται από τον αρµόδιο Διαχειριστή κατά προτεραιότητα
έναντι λοιπών αιτήσεων.»
7. Με την υπογραφή της σύµβασης σύνδεσης για
σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν.
3468/2006, ή στην περίπτωση που η σύµβαση σύνδεσης
έχει υπογραφεί πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, εντός µηνός από την έκδοση της άδειας αυτής, καταβάλλεται το σύνολο του συµβατικού τιµήµατος που αφορά στο τµήµα / σύνολο των έργων που κατασκευάζει
ο αρµόδιος διαχειριστής και όχι πάνω από διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Ο τρόπος καταβολής του
τιµήµατος πάνω από τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ καθορίζεται στη σύµβαση σύνδεσης.
Προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ η σύµβαση σύνδεσης
είναι η καταβολή του συµβατικού τιµήµατος κατά τα ανωτέρω. Εάν ο σταθµός δεν υλοποιηθεί εντός του χρόνου που προβλέπεται από την οικεία άδεια εγκατάστασης ή εντός του χρόνου ισχύος οριστικής προσφοράς
σύνδεσης, για τους σταθµούς του άρθρου 4 του ν.
3468/2006, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, το ποσό που καταβλήθηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δεν επι-
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στρέφεται αλλά καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 πλην του τµήµατος του εν λόγω ποσού που αντιστοιχεί σε τµήµα των
έργων που έχουν ήδη κατασκευαστεί. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από εισήγηση του αρµόδιου Διαχειριστή και
γνώµη της Ρ.Α.Ε., µπορεί να καθορίζονται συγκεκριµένος τύπος, περιεχόµενο και διαδικασία κατάρτισης των
συµβάσεων σύνδεσης, και να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο
θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια.
8. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3468/2006 εφαρµόζονται αναλογικά και για τη σύνδεση σταθµού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο δίκτυο υψηλής τάσης
των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.2.: ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν.
3468/2006 καταβάλλουν εντός του πρώτου τριµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υπέρ 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 υποχρέωση της προηγούµενης περίπτωσης γεννάται:
α. για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, µετά την παρέλευση ενός (1) έτους από τη χορήγηση άδειας παραγωγής,
β. για σταθµούς που περιγράφονται στις περιπτώσεις
α΄ έως γ΄ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 10
του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, µετά την παρέλευση
τεσσάρων (4) ετών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής,
γ. για λοιπούς, πλην φωτοβολταϊκών, σταθµούς ΑΠΕ ή
ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, µετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής και λήγει µε την υποβολή της εγγυητικής επιστολής
της περίπτωσης 3 της παραγράφου Ι.1..
3. Σε περιπτώσεις αδειών παραγωγής που έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υποχρέωση
της περίπτωσης 1 γεννάται µετά την παρέλευση δύο (2)
ετών, οκτώ (8) ετών και έξι (6) ετών από την έκδοση της
άδειας παραγωγής, για τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της
περίπτωσης 2 αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση όχι
πριν από την 1.1.2014, και λήγει µε την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1.. Ειδικά για το έτος 2014 η καταβολή του τέλους
της περίπτωσης 1 για τις άδειες του προηγουµένου εδαφίου γίνεται έως 30.6.2014.
4. Για τον υπολογισµό των ανωτέρω χρονικών περιόδων, ως πρώτο ηµερολογιακό έτος θεωρείται το ηµερολογιακό έτος που έπεται εκείνου κατά το οποίο χορηγήθηκε η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ετήσιο τέλος της πρώτης παραγράφου οφείλεται ολόκληρο
και για το ηµερολογιακό έτος, εντός του οποίου λαµβάνει χώρα η υποβολή της εγγυητικής επιστολής των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1..
5. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του ετήσιου τέλους που
προβλέπεται στην περίπτωση 1 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, υποβολή αιτήµατος για χορήγηση άδειας
παραγωγής για την ίδια θέση ή τµήµα αυτής και για

σταθµό της ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται µετά την παρέλευση ενός έτους από την ανωτέρω παύση ισχύος της
άδειας παραγωγής. Η ΡΑΕ τηρεί µητρώο των αδειών παραγωγής, που παύουν να ισχύουν κατά τα ανωτέρω, το
οποίο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της.
6. Το ύψος του ανωτέρω τέλους µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε ανώτατο όριο το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ ανά µεγαβάτ (3.000 €/MW) µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, που εκδίδεται εντός
του προηγούµενου έτους από αυτό στο οποίο αφορά η
αναπροσαρµογή. Για την αναπροσαρµογή λαµβάνεται υπόψη η ανά τεχνολογία συνολική ισχύς των αδειών παραγωγής και των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για
τους σταθµούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 για τους
οποίους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής, µε
στόχο η σχέση µεταξύ της ισχύος των ανωτέρω σταθµών προς την αντίστοιχη επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος, που προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, αφαιρούµενης της ισχύος των
λειτουργούντων σταθµών, να µην ξεπερνά το 3 προς 1.
Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας,
µετά από πρόταση του αρµόδιου διαχειριστή και γνώµη
της ΡΑΕ, το τέλος µπορεί να διαφοροποιείται: α) για συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ή έχει προταθεί να χαρακτηριστούν κορεσµένες
και β) για συγκεκριµένες τεχνολογίες.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ,
µπορεί να καθορισθεί ετήσιο τέλος και για τους σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, ίδιου
ύψους µε αυτό που προβλέπεται για τους σταθµούς ΑΠΕ
ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ιδίου νόµου, όπως κάθε φορά
θα ισχύει βάσει των διατάξεων της περίπτωσης 6 και να
ρυθµιστούν οι προϋποθέσεις καταβολής του και οι συνέπειες από τη µη καταβολή του κατ’ αναλογία των οριζόµενων στην παρούσα υποπαράγραφο, καθώς και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια.
8. Ειδικά για τις περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα, το
χρονικό διάστηµα για το οποίο υφίσταται κορεσµός εξαιρείται κατά τον υπολογισµό των χρονικών περιόδων των
περιπτώσεων 2 και 3 και δεν καταβάλλεται το τέλος της
περίπτωσης 1 για όσο χρονικό διάστηµα υφίσταται ο κορεσµός. Κατ’ εξαίρεση από τα προβλεπόµενα στο αµέσως προηγούµενο εδάφιο, η υποχρέωση της περίπτωσης 1 υφίσταται για εκείνους τους σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 που στην οικεία άδεια παραγωγής προβλέπεται ότι θα συνδεθούν και θα
εγχέουν ενέργεια σε σηµείο του δικτύου για το οποίο
δεν υφίσταται κορεσµός.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.3.: ΈΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 2773/1999
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 96 του ν. 4001/2011
προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως ακολούθως:
«ιθ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης τυχόν πληρωµών ως αντάλλαγµα για τις µονάδες παραγωγής που έχουν κατανεµηθεί.»
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 143
του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«(α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι
προµηθευτές στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού
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Προγραµµατισµού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων
Παραγωγής – Ζήτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 96, κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ’ ελάχιστον το µεσοσταθµικό µεταβλητό κόστος των θερµικών συµβατικών σταθµών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα
στο σύστηµα µεταφοράς και στο δίκτυο διανοµής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεµένων µε αυτά νησιών, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του
ν. 3468/2006, µε µεθοδολογία που εξειδικεύεται στον
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.4.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
1. Εγγυητικές επιστολές που προσκοµίστηκαν πριν από την υπογραφή Συµβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς επιστρέφονται µετά από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου επενδυτή προς τον αρµόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση
του σταθµού, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης
δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συµβάσεις
πώλησης και σύνδεσης του σταθµού στο Δίκτυο, συµπεριλαµβανοµένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, ή το Σύστηµα. Ο αρµόδιος διαχειριστής και
ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν
µητρώο των σταθµών του προηγουµένου εδαφίου.
2. Μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου επενδυτή προς τον αρµόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση φωτοβολταϊκού σταθµού, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο
(2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
επιστρέφονται ποσά που έχουν καταβληθεί στον αρµόδιο διαχειριστή στο πλαίσιο της οικείας Σύµβασης Σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού και αντιστοιχούν
στο µέρος των έργων σύνδεσης που δεν έχει υλοποιηθεί
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης
δήλωσης. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συµβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθµού στο Σύστηµα ή το Δίκτυο συµπεριλαµβανοµένου και του Δικτύου των Μη
Διασυνδεδεµένων Νησιών. Ο αρµόδιος διαχειριστής και
ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν
µητρώο των σταθµών του προηγούµενου εδαφίου.
3. Αναστέλλεται έως 31 Δεκεµβρίου 2013 η σύναψη
Συµβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο
συµπεριλαµβανοµένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών.
4. Αναστέλλεται έως 31 Δεκεµβρίου 2013 η σύναψη
συµβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε
τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και
τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων
Νησιών. Από την αναστολή του προηγούµενου εδαφίου
εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύµβασης πώλησης.
5. Η αναστολή σύναψης συµβάσεων των δύο προηγούµενων παραγράφων µπορεί να αίρεται πριν από την

31η Δεκεµβρίου 2013 µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από
γνώµη της ΡΑΕ, εκτιµώντας την πορεία του ελλείµµατος
του ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν.
2773/1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.
6. Από την αναστολή της περίπτωσης 3 εξαιρούνται οι
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στην
κ.υ.α. «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε
δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009).
7. Για όσο χρονικό διάστηµα υφίσταται αναστολή της
αδειοδοτικής διαδικασίας βάσει των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006 δεν
είναι δυνατή η τροποποίηση άδειας παραγωγής και προσφοράς σύνδεσης για αύξηση ισχύος και δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006.
8. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των περιπτώσεων β΄
και γ΄ της υποπαραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ι.2
της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222) καθορίζεται:
α. Σε 37% και 34% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ιουνίου του 2013 και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαµβάνουν χώρα µετά την 1η Ιανουαρίου του
2013 µε την εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθµών κατ' επάγγελµα αγροτών, καθώς και φωτοβολταϊκών σταθµών
που βρίσκονται σε Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά.
β. Σε 42% και 40% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους µετά την 1η Ιουλίου του 2013.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.5.: ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ι.
1. Η παράγραφος 15 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006
καταργείται. Οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β΄ 1901) εξακολουθούν να
ισχύουν για τις εγγυητικές επιστολές που έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος των περιπτώσεων 3 και
4 του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της
περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1. του παρόντος, µε
την οποία καθορίζεται ο τύπος των ανωτέρω εγγυητικών
επιστολών εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010
(Β΄ 1901). Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Μαΐου 2014.
2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διαχειρίζεται όλες τις προσφορές
σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος και αφορούν σε σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
που συνδέονται στο δίκτυο.
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου
Ι.1. ισχύουν και για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης
που έχουν χορηγηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 του ν. 4123/2013
(Α' 43), οι λέξεις "εντός απώτατου χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
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ντος νόµου" αντικαθίστανται µε τις λέξεις: "έως την 30η
Ιουνίου 2013".
5. Η συµβατική διάρκεια των Συµβάσεων Σύνδεσης
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 4123/2013
(Α΄ 43) παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2013.
6. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 3
της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α΄ 222/12.11.2012) και ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς της περίπτωσης α) της ανωτέρω
υποπαραγράφου, για τους οποίους η έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας ή η ενεργοποίηση της σύνδεσής
τους λαµβάνει χώρα από το πέρας του χρονικού διαστήµατος των τεσσάρων µηνών της ανωτέρω περίπτωσης α)
και έως την 30η Ιουνίου 2013, η αποζηµίωση της παραγόµενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιµής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως
έχει διαµορφωθεί µε την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό ΥΑΠΕ/Φ1/2301/οικ.16933/09.08.2012 (Β’ 2317),
που αντιστοιχεί στο διάστηµα µεταξύ Αυγούστου 2012
και Ιανουαρίου 2013 και υπό την προϋπόθεση ότι η ανωτέρω έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας ή η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους γίνεται πριν συµπληρωθούν
δεκαοκτώ (18) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης,
της παραγράφου 5α) του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009,
όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της µε το ν.
3094/2012.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ΄:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ δύνανται µετά από αίτηση
των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγµατική αδυναµία για την καταβολή τους, να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις.
2. α. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση για οφειλές έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ οι ενδιαφερόµενοι πρέπει
να δηλώνουν την αδυναµία εξόφλησης της οφειλής τη
δεδοµένη χρονική στιγµή, ενώ ο αριθµός των δόσεων
καθορίζεται βάσει της αίτησης, λαµβάνοντας υπόψη ότι
το ύψος της δόσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο των
πενήντα (50,00) ευρώ.
β. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση για οφειλές άνω των
πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναµία πληρωµής των οφειλών τους σε
συντοµότερο χρόνο περιλαµβανοµένων λεπτοµερών
πληροφοριών σχετικά µε το εισόδηµά τους, την ακίνητη
περιουσία τους και το σύνολο των οφειλών τους. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση απορρίπτεται εάν τα παρασχεθέντα στοιχεία είναι ανακριβή ή ανεπαρκή. Τα παρασχεθέντα στοιχεία τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν τη
βιωσιµότητα του διακανονισµού, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση
8 της υποπαραγράφου αυτής, σύµφωνα µε τις κάτωθι κατηγοριοποιήσεις:

αα) Για οφειλές από πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ κρίνεται από 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 πενήντα χιλιάδων (50.000,00)
ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ ο
οφειλέτης πρέπει επιπλέον να προσκοµίζει βεβαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα περί της ορθότητας των οικονοµικών στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά τα οποία
να αποδεικνύουν την αδυναµία εξόφλησης της οφειλής
τη δεδοµένη χρονική στιγµή και τη βιωσιµότητα του διακανονισµού, µε δαπάνες που βαραίνουν τον ίδιο.
γγ) Για οφειλές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000,00) ευρώ ο οφειλέτης υποχρεούται πλέον των
ανωτέρω να προβεί στη παροχή εγγυήσεων ή εµπράγµατων εξασφαλίσεων ίσης αξίας µε τη συνολική οφειλή. Η
αξία της εξασφάλισης θα καθοριστεί από τον τρίτο εκτιµητή.
Οι ανεξάρτητοι εκτιµητές καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας σύµφωνα µε την περίπτωση 8 της παρούσας υποπαραγράφου.
Ως ανεξάρτητοι τρίτοι φορείς αναγνωρίζονται οι ορκωτοί λογιστές και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήµατος.
Η πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο εκτιµητή εξετάζει
όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και
προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη
ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για τη χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, καθώς και τα
αποτελέσµατα επί της αναµενόµενης ρευστότητας από
την ενδεχόµενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους διακανονισµούς µε το Δηµόσιο ή µε ιδιωτικούς φορείς. Η εµπράγµατη εξασφάλιση επί της διαθέσιµης ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη πρέπει να εξασφαλιστεί.
3. Aρµόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθµιση είναι:
α) Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι διευθυντές
των οικείων ταµείων προκειµένου για περιφερειακά ή τοπικά υποκαταστήµατα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταµεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή
προϊστάµενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική µονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
4. Οι πληρωµές θα διενεργούνται µε τη διαδικασία αυτόµατης χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού. Η καταβολή
της πρώτης δόσης ή η εφάπαξ εξόφληση των καθυστερούµενων εισφορών γίνεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση του άρθρου αυτού µήνα για όλους
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην 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 διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε
περίπτωση που αυτές περατωθούν µετά την 20ή ηµέρα
εκάστου µηνός, η ανωτέρω προθεσµία παρατείνεται µέ-
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χρι την 5η ηµέρα του επόµενου µήνα της διεκπεραίωσης
του ελέγχου.
Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
5. Στην ίδια ρύθµιση υπάγονται, µόνο αν ζητηθεί από
τον οφειλέτη:
α) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
β) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε προηγούµενες
ρυθµίσεις, υπό τον όρο ότι η συνολική διάρκεια της ρύθµισης παραµένει ίδια.
6. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται µε συνέπεια οι όροι αυτής:
α. Χορηγείται στους υπόχρεους πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειας ενός (1) µηνός, χωρίς
παρακράτηση.
β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), όπως ισχύει σήµερα
και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε
ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απολέσει το
ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).
7.α. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωµής µίας (1) δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά µέχρι την ηµεροµηνία καταβολής της επόµενης δόσης µε προσαύξηση εκπρόθεσµης
καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
β. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή και δεύτερης δόσης κατά τη διάρκεια της ρύθµισης είτε η δηµιουργία νέας φορολογικής ή ασφαλιστικής οφειλής, έχουν ως συνέπεια
για το σύνολο της οφειλής:
αα) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης,
ββ) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής,
γγ) την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα,
δδ) την κατάπτωση των εγγυήσεων της περίπτωσης iii
της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
γ. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στη παρούσα ρύθµιση επιβαρύνεται από 1.1.2013 µε ετήσιο επιτόκιο 8% προσαυξηµένο µε το σταθερό επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.2.
ΡΥΘΜΙΣΗ «ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ» ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ, υπάγονται στη ρύθµιση
«νέας αρχής» και καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Κεφαλαιοποίησή τους, συµπεριλαµβανοµένων και
των πάσης φύσεως προσαυξήσεων µέχρι τις 31.12.2012

και καταβολή αυτών εφάπαξ ή σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στην αίτηση, µε τις εξής αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.
Η µείωση είναι της τάξης του 25% στις προσαυξήσεις
εάν το χρέος εξοφληθεί µέχρι 30.6.2017, 30% εάν εξοφληθεί µέχρι 30.6.2016, 35% εάν εξοφληθεί µέχρι
30.6.2015, 40% εάν εξοφληθεί µέχρι 30.6.2014 και 50%
εάν εξοφληθεί µέχρι 1.7.2013.
β) Οι οφειλέτες θα πρέπει να είναι ενήµεροι ασφαλιστικά και φορολογικά από την 1.1.2013 προκειµένου να
δύνανται να υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση.
2. α. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση φυσικών προσώπων που δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα για
οφειλές έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να δηλώνουν την αδυναµία εξόφλησης
της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή, ενώ ο αριθµός
των δόσεων καθορίζεται βάσει του εισοδήµατός τους,
λαµβάνοντας υπόψη ότι το ύψος της δόσης δεν µπορεί
να είναι κατώτερο των πενήντα (50,00) ευρώ.
β. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση για οφειλές άνω των
πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναµία πληρωµής των οφειλών τους σε
συντοµότερο χρόνο, περιλαµβανοµένων λεπτοµερών
πληροφοριών σχετικά µε το εισόδηµά τους, την ακίνητη
περιουσία τους και το σύνολο των οφειλών τους. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση απορρίπτεται εάν τα παρασχεθέντα στοιχεία είναι ανακριβή ή ανεπαρκή. Τα παρασχεθέντα στοιχεία τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν τη
βιωσιµότητα του διακανονισµού, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, βασιζόµενα στις κάτωθι κατηγοριοποιήσεις:
αα) Για οφειλές άνω των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων
(75.000,00) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00)
ευρώ ο οφειλέτης πρέπει επιπλέον να προσκοµίζει βεβαίωση από ανεξάρτητο εκτιµητή περί της ορθότητας
των οικονοµικών στοιχείων, καθώς και τα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν την αδυναµία εξόφλησης της οφειλής
τη δεδοµένη χρονική στιγµή, µε δαπάνες που βαραίνουν
τον ίδιο.
ββ) Για οφειλές άνω των τριακοσίων χιλιάδων
(300.000,00) ευρώ ο οφειλέτης υποχρεούται πλέον των
ανωτέρω να προβεί στη παροχή εγγυήσεων ή εµπράγµατων εξασφαλίσεων ίσης αξίας µε τη συνολική οφειλή. Η
αξία της εξασφάλισης θα καθοριστεί από τον τρίτο εκτιµητή.
Οι ανεξάρτητοι εκτιµητές καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του παρόντος
άρθρου.
Ως ανεξάρτητοι τρίτοι φορείς αναγνωρίζονται οι ορκωτοί λογιστές και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήµατος.
Η πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο εκτιµητή εξετάζει
όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και
προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη
ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για τη χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, καθώς και τα
αποτελέσµατα επί της αναµενόµενης ρευστότητας από
την ενδεχόµενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους δια-
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κανονισµούς µε το Δηµόσιο ή µε ιδιωτικούς φορείς. Η εµπράγµατη εξασφάλιση επί της διαθέσιµης ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη πρέπει να εξασφαλιστεί.
3. Αρµόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθµιση «νέας αρχής» είναι:
α) Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι διευθυντές
των οικείων ταµείων προκειµένου για περιφερειακά ή τοπικά υποκαταστήµατα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταµεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή
προϊστάµενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική µονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοια.ς
4. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση δύναται να υποβληθεί άπαξ στις αρµόδιες υπηρεσίες
σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η διάρκεια του διακανονισµού δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν της 30ής Ιουνίου 2017 και
β) καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής.
Όσοι οφείλουν εισφορές και για το χρονικό διάστηµα
από 1.1.2013 έως 31.3.2013 και υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη παρούσα ρύθµιση, µπορούν να υπαχθούν σε
αυτή, εφόσον καταβάλουν τις οφειλές αυτές εφάπαξ ή
τις ρυθµίσουν σύµφωνα µε τις πάγιες διατάξεις ρύθµισης οφειλών.
5. Η καταβολή της πρώτης δόσης ή η εφάπαξ εξόφληση των καθυστερούµενων εισφορών γίνεται µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου της υποβολής
της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση του άρθρου αυτού
µήνα για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
πλην 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 διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε
περίπτωση που αυτές περατωθούν µετά την 20ή ηµέρα
εκάστου µηνός, η ανωτέρω προθεσµία παρατείνεται µέχρι την 5η ηµέρα του επόµενου µήνα της διεκπεραίωσης
του ελέγχου. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών,
χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
6. Στην ίδια ρύθµιση υπάγονται, µόνο αν ζητηθεί από
τον οφειλέτη:
α) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
β) ληξιπρόθεσµα χρέη µέχρι την (συµπεριλαµβανοµένης και την ) 31.12.2012 τα οποία έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθµίσεις που είναι σε ισχύ και πληρώνονται οι δόσεις χωρίς καθυστέρηση, εάν η παρούσα ρύθµιση έχει
τον ίδιο ή µικρότερο αριθµό δόσεων.
7. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται µε συνέπεια οι όροι αυτής:
α) Χορηγείται στους υπόχρεους πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειας ενός (1) µηνός, χωρίς
παρακράτηση.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του

άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως ισχύει σήµερα
και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε
ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απολέσει το
ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).
8.α. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωµής µίας (1) δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά µέχρι την ηµεροµηνία καταβολής της επόµενης δόσης µε προσαύξηση εκπρόθεσµης
καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
β. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή και δεύτερης δόσης κατά τη διάρκεια της ρύθµισης είτε η δηµιουργία νέας φορολογικής ή ασφαλιστικής οφειλής, έχει ως συνέπεια
για το σύνολο της οφειλής:
αα) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης,
ββ) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής,
γγ) την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα,
δδ) την κατάπτωση των εγγυήσεων της περίπτωσης iii
της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
γ. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στη παρούσα ρύθµιση επιβαρύνεται από 1.1.2013 µε ετήσιο επιτόκιο ίσο µε το επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης, προσαυξηµένο κατά 800 µονάδες βάσης
(δηλαδή 8%).
δ. Οι πληρωµές θα διενεργούνται µε τη διαδικασία αυτόµατης χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού.
9. Για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας και για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών:
α. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως ισχύει σήµερα.
β. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε
ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.
11. Τα προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του α.ν.1846/1951 (Α΄
179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 21
του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής
ασφάλισης, µισθολογικών περιόδων από 1.1.2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εµπροθέσµως και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που υπολογίζεται για τη συνολική διάρκεια της ρύθµισης και που ισούται µε το επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, συν ένα περιθώριο 800 µονάδων βάσης (δηλαδή
8%), υπολογισµένο σε ετήσια βάση και µε αναδροµική εφαρµογή από 1.1.2013.
12. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 63 του
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ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Το µέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει
επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύµατος αίρεται µε την
υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθµισης, κατόπιν
σχετικού αιτήµατος.
Αποδιδόµενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων
που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθµισης, λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών
δόσεων της ρύθµισης.»
13. Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθµισης ή που έχουν υπαχθεί σε
καθεστώς ρύθµισης προηγούµενων διατάξεων και είναι
συνεπείς µε τους όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για την είσπραξη λογαριασµών Δηµοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον
το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες ή καθυστερούµενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας µε παρακράτηση
τη συνολική οφειλή του έργου.
14. Για τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης προηγούµενων διατάξεων και είναι συνεπείς µε τους όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για κάθε χρήση χωρίς παρακράτηση.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
«ΕΡΓΑΝΗ»
Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας δηµιουργείται το Πληροφοριακό Σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ», µε το οποίο - βάσει της ηλεκτρονικής υποβολής, που προβλέπει η 5072/6/25.2.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Β΄ 449) - µε συνεχή ενηµέρωση και σε πραγµατικό χρόνο µετρώνται οι ροές απασχόλησης στον ιδιωτικό µισθωτό τοµέα της οικονοµίας και αποτυπώνονται κρίσιµα
στοιχεία της αγοράς εργασίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ορίζονται τα στοιχεία της καταγραφής, που δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τη δεκάτη ηµέρα του επόµενου της
καταγραφής µήνα. Με όµοια απόφαση δύναται να καθοριστεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της υποπαραγράφου αυτής.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.4:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Η διάταξη της παρ.16 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004
(Α΄ 48) ισχύει και για τους Υποδιοικητές των Ασφαλιστικών Οργανισµών.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1. α. Στο άρθρο 14 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για αποσπάσεις προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας που διατάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 19 του π.δ. 100/2003 (Α΄ 94) προς αντιµετώπιση

της παράνοµης µετανάστευσης στα σύνορα της χώρας ή
για τη φύλαξη κέντρων πρώτης υποδοχής ή εγκαταστάσεων όπου κρατούνται αλλοδαποί δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα για όλες τις ηµέρες της απόσπασής τους
και για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι µηνών συνολικά ανά
ηµερολογιακό έτος.»
β. Η ισχύς της προηγούµενης υποπερίπτωσης αρχίζει
από 1.4.2013.
2. Συµβάσεις, συµφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης
παροχής υπηρεσιών για την τεχνική, πτητική και εφοδιαστική υποστήριξη-συντήρηση των εναερίων µέσων του
Π.Σ., καθώς και συµβάσεις, συµφωνίες και αποφάσεις εξασφάλισης µέσω µίσθωσης εναερίων µέσων αεροπυρόσβεσης µετά των πληρωµάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους ή συµβάσεις, συµφωνίες και αποφάσεις
εξασφάλισης παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης µε
µίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης µετά των πληρωµάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξης τους, οι οποίες συνήφθησαν ή εκδόθηκαν, αντιστοίχως, για τις ανάγκες της προηγούµενης αντιπυρικής περιόδου και εντεύθεν, κατόπιν διεθνούς διαγωνισµού µέσω διεθνών ή
ευρωπαϊκών οργανισµών για την αντιµετώπιση αναγκών
πυροπροστασίας, εγκρίνονται, ισχύουν και εφαρµόζονται και κατά την επικείµενη αντιπυρική περίοδο, για την
ταυτότητα των επιχειρησιακών αναγκών, βάσει των προσφορών που υπάρχουν και τυχόν αναπροσαρµογών αυτών, οι οποίες εγκρίνονται, και καθίστανται αναπόσπαστο µέρος των συµβάσεων, συµφωνιών και αποφάσεων
αυτών. Οι κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης των ως άνω
συµβάσεων, συµφωνιών και αποφάσεων, όπως εγκρίνονται µε το προηγούµενο εδάφιο, πληρώνονται µε την έκδοση κατά τις κείµενες διατάξεις Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής, βάσει αποφάσεων που εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος,
καλύπτοντας και τυχόν νοµισµατικές διακυµάνσεις, χωρίς να απαιτείται πράξη άλλου διοικητικού οργάνου.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1.: ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
1. Συνιστάται θέση Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς (Εθνικός Συντονιστής), ο οποίος υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αποστολή
του Εθνικού Συντονιστή είναι η διαµόρφωση Εθνικής
Στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δηµόσιου τοµέα (πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό), η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρµογής της στρατηγικής αυτής, καθώς
και ο συντονισµός όλων των φορέων που εµπλέκονται
στην εφαρµογή της ανωτέρω εθνικής στρατηγικής.
Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται στο έργο του από: α) τη Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέµηση
της Διαφθοράς και β) το Συµβουλευτικό Σώµα.
2. Για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή επιλέγεται πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και ευρύτερης αποδοχής που
διορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού για πενταετή
θητεία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Απαλλαγή από τα καθήκοντά του επιτρέπεται για ανεπάρκεια άσκησης των καθηκόντων του για οποιονδήποτε λόγο ή
για αδυναµία άσκησής τους λόγω νόσου, µε απόφαση
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του Πρωθυπουργού. Αντί διορισµού επιτρέπεται η κάλυψη της θέσης µε ανάθεση καθηκόντων σε δηµόσιο υπάλληλο ή λειτουργό, ο οποίος επιλέγει είτε τις αποδοχές
της θέσης αυτής είτε αυτές της οργανικής του θέσης. Ανανέωση της θητείας του Εθνικού Συντονιστή επιτρέπεται µια µόνο φορά.
3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Εθνικού Συντονιστή αναστέλλεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
4. Ο Εθνικός Συντονιστής λαµβάνει αποδοχές Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.2. : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
1. Ο Εθνικός Συντονιστής:
α) Καταρτίζει σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέµηση της διαφθοράς. Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου, ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται
στον τοµέα της πρόληψης του φαινοµένου της διαφθοράς.
β) Εξειδικεύει τη στρατηγική αυτή µε µέτρα και δράσεις κατά Υπουργείο και φορέα.
γ) Επικαιροποιεί την εθνική στρατηγική και τις εξειδικεύσεις της οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη.
δ) Παρακολουθεί την εφαρµογή του σχεδίου, ελέγχει
την τήρησή του και επεµβαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
ε) Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που
εµπλέκονται στην εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής
για την καταπολέµηση της διαφθοράς, αναλαµβάνοντας
τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες προς το σκοπό αυτόν για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας της εθνικής στρατηγικής, εξαιρουµένου του συντονισµού των ελεγκτικών σωµάτων.
στ) Αξιολογεί την εφαρµογή και την πρόοδο της εθνικής στρατηγικής και των αποτελεσµάτων της κα ενηµερώνει σχετικά τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή.
ζ) Ο Εθνικός Συντονιστής απολαµβάνει ανεξαρτησίας
στην άσκηση των καθηκόντων του.
2. Ο Εθνικός Συντονιστής για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων και την εκπλήρωση της αποστολής
του προβαίνει ιδίως στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Συνεργάζεται µε τους Υπουργούς οι οποίοι αµέσως
ή εµµέσως εµπλέκονται και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά µε τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης πολιτικής για τον
εντοπισµό των εστιών διαφθοράς την πρόληψη και την
καταστολή της διαφθοράς, και την καλύτερη εφαρµογή
του σχετικού σχεδίου, καθώς και το συντονισµό των διαφόρων εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής εισηγείται στους αρµόδιους
Υπουργούς νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις.
β) Συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες και τους φορείς που
εµπλέκονται στην καταπολέµηση της διαφθοράς και συντονίζει τη δράση τους σε σχετικά θέµατα.
γ) Μπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα στοιχεία και
πληροφορίες σχετικά µε υποθέσεις διαφθοράς και να απευθύνει προς αυτές τις αναγκαίες για το συντονισµό
του έργου τους συστάσεις.
δ) Μπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στατιστικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για τη δικονοµική πορεία των υποθέσεων δια-

φθοράς και να λαµβάνει αντίγραφα βουλευµάτων, δικαστικών αποφάσεων και άλλων πράξεων των δικαστικών
και εισαγγελικών αρχών.
ε) Συνεργάζεται µε τους διευθύνοντες στις δικαστικές
και εισαγγελικές αρχές όλων των βαθµών και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά µε θέµατα της αρµοδιότητάς του.
στ) Μεριµνά για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού σχετικά µε τους κινδύνους που συνεπάγεται
το φαινόµενο της διαφθοράς για το κοινωνικό σύνολο.
3. Η εθνική στρατηγική πρόληψης και καταπολέµησης
της διαφθοράς διαµορφώνεται µε χρονικό ορίζοντα τριετίας και εξειδικεύεται σε βραχυπρόθεσµες δράσεις. Πριν
από τη λήξη της τριετίας διαµορφώνεται το πλαίσιο της
εθνικής στρατηγικής για την επόµενη τριετία.
4. Ο Εθνικός Συντονιστής για το σχεδιασµό και την εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς, λαµβάνει υπόψη και το γενικό
πλαίσιο που έχει αποτυπωθεί στον Οδικό Χάρτη για τη
καταπολέµηση της διαφθοράς και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του µνηµονίου κατανόησης που έχει
υπογραφεί από 4.10.2012, µεταξύ των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και του εκπροσώπου της Οµάδας Δράσης για την
Ελλάδα.
5. Ο Εθνικός Συντονιστής ενηµερώνει τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή µε ετήσια έκθεση που υποβάλλεται
το πρώτο δίµηνο κάθε έτους και περιέχει αξιολόγηση
της εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής και των αποτελεσµάτων της. Μπορεί επίσης να ενηµερώνει τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Επικρατείας οποτεδήποτε, εκτάκτως, αν ανακύψουν δυσλειτουργίες εφαρµογής της
εθνικής στρατηγικής ή συντονισµού, η αντιµετώπιση των
οποίων δεν καταστεί δυνατή στο πλαίσιο των κατά τα ανωτέρω συνεργασιών και διαβουλεύσεων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.3.: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
1. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από:
1. Τον Εθνικό Συντονιστή
2. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών
3. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
5. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
6. Τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΔΟΕ
7. Τον Προϊστάµενο της Μονάδας Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών του Υπουργείου Οικονοµικών
8. Τον Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς
9. Τον προϊστάµενο της Αρχής Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
10. Τον Συνήγορο του Πολίτη
11. Τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης
12. Τον Διευθυντή της Οικονοµικής Αστυνοµίας.
Της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Εθνικός
Συντονιστής.
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2. Κάθε µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής µπορεί να
συνοδεύεται και από ένα στέλεχος από καθέναν από
τους κατά τα ανωτέρω φορείς, το οποίο έχει ειδικές
γνώσεις και παρακολουθεί τα θέµατα καταπολέµησης
της διαφθοράς, στα οποία εµπλέκεται ο οικείος φορέας.
Τα πρόσωπα που συνοδεύουν µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής κατά το προηγούµενο εδάφιο, δεν µετέχουν
στις συζητήσεις της.
3. Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής
µπορεί να προσκαλούνται, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι
άλλων συναφών υπηρεσιών ή φορέων ή εµπειρογνώµονες προκειµένου να συµµετάσχουν στις συζητήσεις των
θεµάτων και να διατυπώσουν τη γνώµη τους.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτά χρονικά διαστήµατα που ορίζονται από τον ίδιο. Έκτακτη σύγκληση
µπορεί να γίνεται σε περίπτωση αντιµετώπισης κατεπείγοντος θέµατος.
5. Τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται µε
απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστή στην εκτέλεση του έργου
του. Ειδικότερα συµβάλλει µε συζητήσεις και προτάσεις
στη διαµόρφωση και αποτελεσµατική εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς και το συντονισµό των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών
και Φορέων.
7. Ο Εθνικός Συντονιστής µπορεί οποτεδήποτε να συγκαλέσει ad hoc συνεδρίαση της Επιτροπής µε τη συµµετοχή ορισµένων µόνο µελών της για την αντιµετώπιση
συγκεκριµένων θεµάτων εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής και συντονισµού, που αφορούν τις Υπηρεσίες ή
τους φορείς που εκπροσωπούν τα µέλη αυτά.
8. Τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής:
α) Παρέχουν στον Εθνικό Συντονιστή όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες, στοιχεία και δεδοµένα των Υπηρεσιών
ή φορέων που εκπροσωπούν, που 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
πρακτικών των Υπηρεσιών ή των φορέων που εκπροσωπούν στα θέµατα που τους ζητείται από τον Εθνικό Συντονιστή ή που ανακύπτουν από τις συζητήσεις κατά τις
συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4.: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
1. Ο Εθνικός Συντονιστής και η Συντονιστική Επιτροπή
υποστηρίζεται από Συµβουλευτικό Σώµα, ο αριθµός των
µελών του οποίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εννέα. Μέλη του Συµβουλευτικού Σώµατος ορίζονται πρό-

σωπα µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία στην καταπολέµηση της διαφθοράς ή στη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης, όπως καθηγητές Πανεπιστηµίων και ειδικοί επιστήµονες µε συναφές γνωστικό αντικείµενο, δικαστικοί
λειτουργοί, πρόσωπα που διαθέτουν εµπειρία σε συναφή
θέµατα ή εκπρόσωποι ηµεδαπών ή αλλοδαπών φορέων
που ασχολούνται µε την καταπολέµηση της διαφθοράς.
2. Το Συµβουλευτικό Σώµα έχει ως αποστολή να συµβουλεύει τον Εθνικό Συντονιστή και την Συντονιστική Επιτροπή επί θεµάτων που εισάγονται σε αυτό.
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα µέλη
του Συµβουλευτικού Σώµατος. Με όµοια απόφαση ορίζεται ένα από τα µέλη του ως Πρόεδρος του Συµβουλευτικού Σώµατος.
4. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλευτικού
Σώµατος παρέχεται από προσωπικό της γραµµατείας
του Εθνικού Συντονιστή.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.5.: ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
1. Για την υποστήριξη του έργου του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς συνιστώνται:
α. Τρεις (3) θέσεις προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, µε πολύ καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή
γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.
β. Πέντε (5) θέσεις Διοικητικών υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ µε βαθµούς Β΄- ΣΤ΄, µε τετραετή τουλάχιστον
υπηρεσία, καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας και γνώση χειρισµού Η/Υ.
2. Οι θέσεις της προηγούµενης παραγράφου καλύπτονται µε απόσπαση υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα. Η απόσπαση γίνεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων και χωρίς χρονικό
περιορισµό. Οι θέσεις των υπαλλήλων της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να καλύπτονται και µε µετάταξη
µόνιµων πολιτικών υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µε απόφαση του Πρωθυπουργού.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.6.: ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, η
οποία και υποστηρίζει διαχειριστικά τον Εθνικό Συντονιστή. Η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από
τον Εθνικό Συντονιστή ως κύριο διατάκτη.
2. Με απόφαση του Εθνικού Συντονιστή εγκρίνεται η
µετακίνηση οποιουδήποτε µέλους της Συντονιστικής Επιτροπής για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2685/1999.
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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