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Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 20-25 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276Α /22-12-
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3522

Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύ−
σεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες 
διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ,
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΙ Φ.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1
Φορολογική κλίμακα − Μειώσεις φόρου

1. Η κλίμακα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, 
όπως αυτός κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 A΄), 
αντικαθίσταται ως εξής:

« (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο

Εισοδήματος
(ευρώ)

Φορολ.
συντελεστής

%

Φόρος
Κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήματος

(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)

12.000 0 0 12.000 0

18.000 25 4.500 30.000 4.500

45.000 35 15.750 75.000 20.250

άνω 75.000 40

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κλιμάκιο

Εισοδήματος
(ευρώ)

Φορολ.
συντελεστής

%

Φόρος
Κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήματος

(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)

10.500 0 0 10.500 0

1.500 15 225 12.000 225

18.000 25 4.500 30.000 4.725

45.000 35 15.750 75.000 20.475

άνω 75.000 40

2. Η κλίμακα της παραγράφου 1 ισχύει από 1.1.2009 για 
τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία 
αυτή και μετά.

3. Ειδικά, για τα εισοδήματα που αποκτώνται τα έτη 
2007 και 2008 ισχύουν οι ακόλουθες κλίμακες:

« (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2007
Κλιμάκιο

Εισοδήματος
(ευρώ)

Φορολ.
συντελεστής

%

Φόρος
Κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήματος

(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)

12.000 0 0 12.000 0
18.000 29 5.220 30.000 5.220
45.000 39 17.550 75.000 22.770

άνω 75.000 40

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2007
Κλιμάκιο

Εισοδήματος
(ευρώ)

Φορολ.
συντελεστής

%

Φόρος
Κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήματος

(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)

10.500 0 0 10.500 0
1.500 15 225 12.000 225

18.000 29 5.220 30.000 5.445
45.000 39 17.550 75.000 22.995

άνω 75.000 40

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2008
Κλιμάκιο

Εισοδήματος
(ευρώ)

Φορολ.
συντελεστής

%

Φόρος
Κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήματος

(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)

12.000 0 0 12.000 0
18.000 27 4.860 30.000 4.860
45.000 37 16.650 75.000 21.510

άνω 75.000 40

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ − ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2008
Κλιμάκιο

Εισοδήματος
(ευρώ)

Φορολ.
συντελεστής

%

Φόρος
Κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήματος

(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)

10.500 0 0 10.500 0
1.500 15 225 12.000 225

18.000 27 4.860 30.000 5.085
45.000 37 16.650 75.000 21.735

άνω 75.000 40

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους.
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συνεχείς μηνιαίες δόσεις, είτε σε συνδυασμό και των 
δύο περιπτώσεων. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν 
μπορεί να υπερβεί τις ενενήντα (90). Από την ημερομη−
νία έκδοσης της απόφασης για τη ρύθμιση, οι δόσεις δεν 
επιβαρύνονται με επιπλέον προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής, εκτός εάν καθυστερήσει η καταβολή τους. 
Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέσα σε δύο (2) μήνες 
από την ημερομηνία αποδοχής της ρύθμισης από τον 
οφειλέτη και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.

4. Η ρύθμιση τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της μη 
εμπρόθεσμης πληρωμής τριών (3) συνεχών μηνιαίων δό−
σεων. Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του οφει−
λέτη προς τους όρους της ρύθμισης, το ποσό των προ−
σαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, των φορολογικών 
προσαυξήσεων και προστίμων που απαλλάχθηκε με τη 
ρύθμιση ο οφειλέτης, διαγράφεται από τα οικεία βιβλία 
της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή του Τελωνείου, 
κατά περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν συνυπόχρεα για 
την καταβολή του πρόσωπα, οπότε αναζητούνται από 
αυτά. Σε περίπτωση πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης, 
η ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδίκαια, χωρίς δήλωση του 
Δημοσίου, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως απαιτητό 
το υπόλοιπο χρέος με το σύνολο των προσαυξήσεων 
εκπρόθεσμης καταβολής με τις οποίες επιβαρύνεται 
από τη βεβαίωσή του μέχρι την εξόφλησή του. 

5. Η αποδοχή της ρύθμισης από τον πτωχό οφειλέτη 
γίνεται με ρητή, ανεπιφύλακτη και χωρίς όρους δήλω−
σή του που καταχωρίζεται στο σώμα της απόφασης 
για τη ρύθμιση και υπογράφεται από αυτόν παρουσία 
του προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας ή του Τελωνείου μέσα σε ένα (1) μήνα από 
την πρόσκλησή του. Η αποδοχή της ρύθμισης αποτελεί 
αναγνώριση της ύπαρξης και του ύψους του παλαιού 
χρέους (βασικού και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης κα−
ταβολής).

6. Από την ημέρα υποβολής της αίτησης ρύθμισης 
αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί η ρύθμιση, η δε παραγραφή δεν συ−
μπληρώνεται πριν την πάροδο ενός έτους από το χρόνο 
ανατροπής της ρύθμισης ή της έκδοσης απορριπτικής 
απόφασης επί της αίτησης ή της έγγραφης άρνησης 
αποδοχής της ρύθμισης ή της άπρακτης παρόδου της 
προθεσμίας για την αποδοχή αυτής, κατά περίπτωση.

7. Για τη ρύθμιση απαιτείται να συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: α) να έχει κηρυχθεί και να βρίσκεται σε 
κατάσταση πτώχευσης κατά το χρόνο εξέτασης της 
αίτησης ο οφειλέτης ή ο αιτών που ευθύνεται για την 
πληρωμή χρεών άλλου, φυσικού ή νομικού προσώπου, 
έστω και αν το τελευταίο δεν έχει κηρυχθεί σε κατά−
σταση πτώχευσης, β) τα χρέη να είναι προς το Δημόσιο 
ή και προς τρίτους μόνον εφόσον έχουν συμβεβαιω−
θεί με τα χρέη προς το Δημόσιο, γ) τα χρέη να είναι 
πτωχευτικά, δ) ο αιτών να μην έχει καταδικασθεί, στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης πτώχευσης, για το αδίκημα 
της δόλιας χρεωκοπίας, ούτε να έχει ασκηθεί σε βάρος 
του ποινική δίωξη ή να εκκρεμεί ποινική δίκη για το 
αδίκημα αυτό.

8. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αποδοχή ή μη της 
αίτησης ρύθμισης του πτωχού οφειλέτη μετά από συ−
νεκτίμηση στοιχείων, που αφορούν στην προσωπική 
και οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και από τα 
οποία αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία άμεσης 

ή και εφάπαξ πληρωμής του συνόλου ή μέρους των 
χρεών του και στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται 
το επισφαλές ή μη της είσπραξης των απαιτήσεων του 
Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμώνται ιδίως: α) η 
ύπαρξη κινητής ή ακίνητης περιουσίας του πτωχού, η 
αξία και τα τυχόν βάρη αυτής, β) η εν γένει οικονομική 
και επαγγελματική κατάσταση, η ηλικία, η κατάσταση 
της υγείας του πτωχού και των μελών της οικογένειάς 
του, γ) οι προς τρίτους υποχρεώσεις του (υποχρέωση 
διατροφής, χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώ−
τες), δ) το ύψος και το είδος των χρεών (βασικού και 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής), ε) το στάδιο 
στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία της πτώχευσης, η 
ύπαρξη ή μη πτωχευτικής περιουσίας και η αξία αυτής, 
η αναγγελία ή μη άλλων πιστωτών, τα προνόμια και το 
ύψος των απαιτήσεων αυτών.

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως, καθορίζονται διαδικαστικές λεπτομέρειες 
εφαρμογής των ανωτέρω.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Τροποποίηση διατάξεων επιβολής Φ.Π.Α.
σε νεόδμητα ακίνητα

Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε 
με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 A΄), τροποποιούνται, αντι−
καθίστανται και συμπληρώνονται ως εξής:

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) η μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, η σύσταση ή η 
παραίτηση από το δικαίωμα προσωπικής ή πραγματικής 
δουλείας, η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλει−
στικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή 
ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος 
οικοπέδου καθώς και η μεταβίβαση του δικαιώματος 
άσκησης της επικαρπίας των ακινήτων της παραγρά−
φου 1.»

2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) η ιδιοκατοίκηση, η παράδοση σε μη φορολογητέα 
δραστηριότητα του ιδίου υποκειμένου, η μίσθωση, η 
δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ή η χρησιμοποίηση 
για οποιονδήποτε σκοπό ξένο προς την επιχείρηση, 
των ακινήτων που προβλέπουν οι διατάξεις του άρ−
θρου 6,».

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«3. Ειδικά για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις 
των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 6 
και της παραγράφου 2 περίπτωση γ΄ του άρθρου 7, η 
φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος καθίστα−
ται απαιτητός κατά το χρόνο:

α) υπογραφής του οριστικού συμβολαίου,
β) σύνταξης της έκθεσης κατακύρωσης στην περίπτω−

ση εκούσιου ή αναγκαστικού πλειστηριασμού και μέχρι 
τη σύνταξη της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης,

γ) μεταγραφής στις λοιπές περιπτώσεις που δεν απαι−
τείται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου,
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δ) πραγματοποίησης των πράξεων που προβλέπουν 
οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7,

ε) υπογραφής προσυμφώνου, με τον όρο της αυτο−
σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 235 του Αστικού 
Κώδικα εφόσον καταβλήθηκε ολόκληρο το τίμημα και 
παραδόθηκε η νομή του ακινήτου.»

4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 6, ως 
φορολογητέα αξία λαμβάνεται το τίμημα που έλαβε ή 
πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο υποκείμε−
νος από τον αγοραστή, τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, 
προσαυξημένο με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται 
με τις πράξεις αυτές.

Για τις παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του οικοπέ−
δου που αναθέτει σε εργολάβο την ανέγερση οικοδομής 
με το σύστημα της αντιπαροχής, ως φορολογητέα αξία 
λαμβάνεται η αξία των κτισμάτων που παραδίδονται σε 
αυτόν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού 
μεριδίου του οικοπέδου που αντιστοιχεί σε αυτά. Η αξία 
αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των 
ποσοστών του οικοπέδου που μεταβιβάζονται από τον 
κύριο του οικοπέδου στον εργολάβο κατασκευαστή ή 
στον από αυτόν υποδεικνυόμενο τρίτο.

Σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την 
κυριότητα, η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται σε πο−
σοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα 
κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και 
Κερδών από Λαχεία που κυρώθηκε με τον ν.2961/2001 
(ΦΕΚ 266 A΄) όπως ισχύει.»

5. Η περίπτωση λα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«λα) α) η παράδοση ακινήτων, εκτός από: 
− την παράδοση που προβλέπουν οι διατάξεις του 

άρθρου 6,
− τις παραδόσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της 

περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7,
β) η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής 

από το φόρο μεταβίβασης κατά την απόκτηση πρώτης 
κατοικίας, καθώς και η παραχώρηση του δικαιώματος 
αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθη−
τικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου 
τμήματος οικοπέδου που συνίσταται υπέρ των ανωτέρω 
ακινήτων. Η απαλλαγή αυτή από το Φ.Π.Α. κρίνεται ορι−
στικά κατά το χρόνο της παράδοσης του ακινήτου.

6. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) κυρωμένο αντίγραφο της έκτακτης περιοδικής δή−
λωσης ή της ειδικής δήλωσης της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 36, όπου προβλέπεται η 
καταβολή φόρου με τις δηλώσεις αυτές, από τις οποίες 
αποδεικνύεται η καταβολή του φόρου.»

7. Οι υποπεριπτώσεις i και ii της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 36 αντικαθίστανται και προ−
στίθεται νέα υποπερίπτωση iii ως εξής: 

«i) Ειδική δήλωση Φ.Π.Α., όταν ενεργεί πράξεις που προ−
βλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτω−
σης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6. Η δήλωση αυτή 
υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής 
υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 

3 του άρθρου 16. Με την υποβολή της δήλωσης αυτής, 
καταβάλλεται εφάπαξ ο αναλογών στην παράδοση του 
ακινήτου φόρος, αφού συμψηφισθεί ο φόρος εισροών 
κατά το ποσοστό που βαρύνει τη μεταβιβαζόμενη ιδιο−
κτησία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τη χρονική στιγμή 
γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

Η ίδια δήλωση υποβάλλεται και για τις πράξεις που 
προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 7, χωρίς την καταβολή του φόρου, 
ο οποίος καταβάλλεται με την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. 
της οικείας φορολογικής περιόδου.

ii) Ειδικά έντυπα απεικόνισης του συνολικού κόστους 
της οικοδομής και κατανομής αυτού στις επί μέρους 
ιδιοκτησίες, προϋπολογιστικά και απολογιστικά. 

iii) Γνωστοποίηση για τη χρησιμοποίηση ακινήτου, το 
οποίο κατασκευάστηκε ως εμπορεύσιμο στοιχείο επι−
χείρησης, ως παγίου σε φορολογητέα δραστηριότητα, 
καθώς και για ακίνητο το οποίο απαλλοτριώθηκε. Η 
γνωστοποίηση αυτή υποβάλλεται ταυτόχρονα με την 
περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου κατά την 
οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή πραγματοποιήθηκε η 
απαλλοτρίωση.»

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

« 3. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται:
α) να μη συντάσσουν έγγραφα για πράξεις που προ−

βλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτω−
ση α΄ του άρθρου 6, πλην της περίπτωσης αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, ή για πράξεις για τις οποίες ο φόρος 
καταβάλλεται με έκτακτη δήλωση, εφόσον δεν παρα−
δίδεται σε αυτούς θεωρημένο αντίγραφο της ειδικής 
δήλωσης που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ΄ 
της παραγράφου 4 του άρθρου 36 και του σχετικού 
ή σχετικών διπλοτύπων καταβολής του φόρου ή της 
έκτακτης δήλωσης, κατά περίπτωση,

β) να αναγράφουν στα πιο πάνω έγγραφα τον αύξοντα 
αριθμό της ειδικής δήλωσης που προβλέπει η διάταξη 
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 
και του σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων καταβολής του 
φόρου ή της έκτακτης δήλωσης, κατά περίπτωση.»

9. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 37 αναριθμού−
νται σε 5 και 6 και προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως 
εξής:

«4. Ο υποθηκοφύλακας ή ο προϊστάμενος του κτημα−
τολογικού γραφείου είναι υποχρεωμένος να αρνηθεί τη 
μεταγραφή σύμβασης ή δικαστικής απόφασης ή οποιασ−
δήποτε άλλης πράξης που αφορά πράξεις επί ακινήτων 
που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 
2 περίπτωση α΄ του άρθρου 6, πλην της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, αν δεν προσκομίζεται σε αυτόν αντί−
γραφο της ειδικής δήλωσης της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 36.»

10. Στο άρθρο 38 η παράγραφος 10 αναριθμείται σε 11 
και προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Η ειδική δήλωση της περίπτωσης γ΄ της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 36 ανακαλείται στις περιπτώσεις 
ματαίωσης του συμβολαίου, ύστερα από αίτηση του 
υποκειμένου η οποία υποβάλλεται με την ίδια αίτηση 
για ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου 
σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 56.»

11. Στο άρθρο 56 προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως 
εξής:
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«2. Ειδικά , πράξη προσδιορισμού του φόρου που εκδό−
θηκε σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 48 επί ειδικής δήλωσης της περίπτωσης 
γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 είτε κατ’ αυτής 
ασκήθηκε προσφυγή είτε επετεύχθη διοικητική επίλυση 
της διαφοράς είτε περαιώθηκε ως ειλικρινής, δύναται να 
ακυρωθεί για έναν από τους παρακάτω λόγους:

α) σε περίπτωση ματαίωσης συμβολαίου,
β) σε περίπτωση διόρθωσης στοιχείων εκ παραδρομής 

δηλωθέντων λανθασμένα στην ειδική δήλωση, πλην του 
φόρου των εισροών, πριν την υπογραφή του συμβο−
λαίου.

Για την ακύρωση αποφασίζει ο προϊστάμενος της 
Δ.Ο.Υ., ύστερα από αίτηση του υποκειμένου, εφόσον 
προσκομίζεται το πρωτότυπο της ειδικής δήλωσης και 
βεβαιώνεται από τον συμβολαιογράφο επί του σώματος 
αυτής ότι δεν έγινε η μεταβίβαση.»

12. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει 
από 1ης Ιανουαρίου 2006.

Άρθρο 21

Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με 
τις παραδόσεις των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 2859/2000 τροποποιούνται και συμπληρώνο−
νται ως εξής: 

Προστίθεται νέα υποπερίπτωση εε΄ στην περίπτωση 
δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 ως εξής:

«εε) Παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται κατά 
την έννοια των διατάξεων του άρθρου 39α».

2. Το άρθρο 39α, που προστέθηκε με την παράγραφο 
16 του άρθρου 19 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 A΄), τρο−
ποποιείται ως εξής:

«1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν 
σε άλλους υποκείμενους παραδόσεις ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρά−
γραφο 2 του άρθρου αυτού, θεωρείται ότι διενεργούν 
πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του 
φόρου των εισροών τους και κατά συνέπεια δεν επιβα−
ρύνουν με Φ.Π.Α. το φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν. 
Υποχρεούνται όμως να αναγράφουν στο στοιχείο αυτό 
την ένδειξη «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή 
του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών».

2. Ως παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, για 
την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεω−
ρούνται οι κατωτέρω παραδόσεις εφόσον προορίζονται 
για ανακύκλωση:

α) παραδόσεις απορριμμάτων σιδηρούχων και μη σι−
δηρούχων μετάλλων, αποκομμάτων και άλλων χρησι−
μοποιημένων υλικών,

β) παραδόσεις ημικατεργασμένων προϊόντων από σι−
δηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα,

γ) παραδόσεις υπολειμμάτων και λοιπών ανακυκλώσι−
μων υλικών αποτελούμενων από σιδηρούχα και μη σι−
δηρούχα μέταλλα, κράματα, σκουριές, φολίδες ή τέφρα 
και βιομηχανικών υπολειμμάτων που περιέχουν μέταλλα 
ή κράματα μετάλλων,

δ) παραδόσεις ξεσμάτων και αποκομμάτων, απορ−
ριμμάτων και χρησιμοποιούμενων ανακυκλώσιμων υλι−
κών αποτελούμενων από υαλοθραύσματα, γυαλί, χαρτί, 
χαρτόνι, ράκη, οστά, δέρμα φυσικό ή τεχνητό, διφθέρες, 
ακατέργαστα δέρματα και δορές, τένοντες και νεύρα, 

σπάγκους, σχοινιά και παλαμάρια, καλώδια, καουτσούκ 
και πλαστικές ύλες,

ε) παραδόσεις αποκομμάτων και απορριμμάτων που 
προκύπτουν από την επεξεργασία πρώτων υλών,

στ) παραδόσεις των υλικών που αναφέρονται στις πε−
ριπτώσεις α΄ έως και ε΄ μετά από καθαρισμό, στίλβωση, 
διαλογή, κοπή, τεμαχισμό και συμπίεση.»

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύ−
ουν για πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουαρίου 
2007.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 
15 A΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις επιχειρήσεις 
που προμηθεύτηκαν ανακυκλώσιμα απορρίμματα μέ−
χρι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως με φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν 
μέχρι την ημερομηνία αυτή από τους φερόμενους στα 
στοιχεία αυτά προμηθευτές των ανακυκλώσιμων απορ−
ριμμάτων, εφόσον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εάν μέχρι τότε έχουν 
κοινοποιηθεί πράξεις προσδιορισμού Φ.Π.Α., προστίμου 
Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. ή εντός εξήντα (60) ημερών από της κοι−
νοποιήσεως των παραπάνω πράξεων, καταβληθεί από 
τους λήπτες των παραπάνω φορολογικών στοιχείων ο 
αναφερόμενος σε αυτά φόρος προστιθέμενης αξίας. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται 
ανάλογα και στις υποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου 42, εφόσον, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη 
δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, καταβληθεί από τους λήπτες των φορολογικών 
στοιχείων ο αναφερόμενος σε αυτά φόρος προστιθέ−
μενης αξίας. 

Άρθρο 22

Μείωση συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται
στα αγαθά τα οποία προορίζονται για χρήση

από άτομα με αναπηρία

Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίστανται ως 
εξής:

Στις διατάξεις του Κεφαλαίου A΄ − ΑΓΑΘΑ− του Πα−
ραρτήματος ΙΙΙ (ΑΓΑΘΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. 9%) του ν. 2859/2000: 

Α. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 47, 48 και 49 ως 
εξής:

«47. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα 
για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό 
προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και 
ερεσίνωτο (Δ.Κ. 8713 και ΕΧ 8714).

48. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «εν−
δομήτρια αντισυλληπτικά», αυτολιπεαιόμενοι καθετή−
ρες, καθετήρες κεντρικοί για αιμοκάθαρση, καθετήρες 
σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες κύστεως 
υπερειδικές, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, 
βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού 
νεφρού (Δ.Κ. ΕΧ 9018).

49. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περι−
λαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδε−
σμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και 
άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευ−
ές προσθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής 
στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με 
το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον 

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3061

bkuser
SATE



ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας 
έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Συσκευές έκ−
χυσης ινσουλίνης. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα 
των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).»

Β. Προστίθενται δύο νέες διατάξεις στο τέλος του ως 
άνω Παραρτήματος ΙΙΙ, ως εξής:

«56. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), μπανιέρες 
για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσμος 
μαστεκτομής − μαγιώ μαστεκτομής (Δ.Κ. ΕΧ 6212, 6112, 
6211), προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
(jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, file reader) (Δ.Κ. ΕΧ 
8524), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8471), ρολόγια χειρός 
(Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9102), πινακίδες γραφής (Braille), μέτρα 
(Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), μπαστούνια (λευκά και ηλεκτρονι−
κά) (Δ.Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα με 4 tracks (Braille) (Δ.Κ. 
ΕΧ 8519 και ΕΧ 8520), ταινίες μέτρησης σακχάρου (Δ.Κ. 
ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση 
ατόμων με ειδικές ανάγκες.

57. Καθίσματα μπάνιου, αντλία αποσιδήρωσης για 
μεσογειακή αναιμία, σύστημα τραχειοστομίας – τρα−
χειοσωλήνες – φίλτρα, περπατούρα, τρίποδο, σύστη−
μα φωτεινής ειδοποίησης, δέκτης φωτεινών σημάτων, 
Braille display, scanner, Braille note taker, προγράμματα 
κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκδοση (mobile 
speak, speaking phone), πλαίσια γραφής για άτομα με 
μειωμένη όραση (Braille), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ., κάλτσες 
κολοβώματος, φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, 
αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, γραμμές αιμο−
κάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμα−
φαίρεσης, σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιμασίας 
φίλτρων, Y−connectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την 
αιμοκάθαρση, φύσιγγες διττανθρακικών, συνδετικό από 
τιτάνιο, γραμμή σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι απο−
χέτευσης, κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες), βαλίτσα 
περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE), αναλώσιμο 
υλικό για κολοστομίες, τα οποία προορίζονται για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.»

Άρθρο 23

Μείωση συντελεστή Φ.Π.Α. σε ορισμένες υπηρεσίες

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίστανται και 
συμπληρώνονται ως εξής:

Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ − ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ − του 
Παραρτήματος ΙΙΙ (ΑΓΑΘΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟ−
ΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. 9%) του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 
248 A΄), όπως ισχύει, προστίθενται νέες παράγραφοι 16 
και 17, ως εξής:

«16. Επισκευής ποδηλάτων, υποδημάτων και δερμα−
τίνων ειδών.

17. Ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοι−
κιών, εξαιρουμένων των υλικών των οποίων η αξία υπερ−
βαίνει το ποσό που προβλέπεται από την περίπτωση 
δ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων (π.δ.186/1992 ΦΕΚ 84 A΄).»

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 
1.1.2007.

Άρθρο 24

Παροχή δικαιώματος επιλογής υπαγωγής
το Φ.Π.Α. των εμπορικών κέντρων

1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 
του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) η μίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυ−
ρίδων. Επίσης, η μίσθωση, αυτοτελώς ή στα πλαίσια 
μικτών συμβάσεων, χώρων που πραγματοποιείται από 
επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εμπορικά κέντρα 
εφόσον ο υποκείμενος το επιθυμεί και υποβάλλει για 
αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης,».

2. Στο άρθρο 8 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται νέα 
παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών καθορίζεται η έννοια του εμπορικού κέντρου, 
καθώς και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι λεπτο−
μέρειες άσκησης της επιλογής της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 2, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέ−
ρεια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.»

3. Η περίπτωση κστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
22 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:

«κστ) οι μισθώσεις ακινήτων, εκτός αυτών της περί−
πτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8».

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για τα εμπορικά κέντρα, για τα οποία πραγματοποιεί−
ται επιλογή φορολόγησης, σύμφωνα με την περίπτωση 
δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η έκπτωση του φό−
ρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε δεκαετή διακανονισμό 
με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησής τους. Ο διακα−
νονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα δέκατο (1/10) 
του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις 
μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης. Για τα εμπορικά 
κέντρα, για τα οποία στις 31.12.2006 δεν έχει παρέλθει 
η πενταετής περίοδος διακανονισμού, το εναπομένον 
προς διακανονισμό ποσό του φόρου διακανονίζεται με 
βάση συνολική περίοδο δέκα (10) ετών.» 

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 
1.1.2007.

Άρθρο 25

Λοιπές διατάξεις Φ.Π.Α.

1. Στις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, δύναται 
ο υποκείμενος στο φόρο να μην αναγράφει φόρο για 
την αξία της συσκευασίας τόσο κατά την παράδοση 
όσο και κατά την επιστροφή αυτής. Οφείλεται, όμως, 
ο φόρος στην αξία της συσκευασίας όταν αυτή δεν 
επιστρέφεται.»

β. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 
30 καταργείται.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ−
ουν από την 1η Ιανουαρίου 2006.

3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 30 
του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης 
οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτά 
προορίζονται για την πραγματοποίηση μη φορολογη−
τέων πράξεων.»

Άρθρο 26

Τέλη χαρτοσήμου εργολαβικών συμβάσεων

Εργολαβικά προσύμφωνα για ανέγερση οικοδομών με 
το σύστημα της αντιπαροχής που καταρτίζονται μετά 
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IV, παρ. 2−10 και τα άρθρα 23−40 του καταργούμενου Γε−
νικού Κανονισμού Προσωπικού Ο.Τ.Ε., που αφορούν στον 
πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού, β) οι υφιστάμενες 
ρυθμίσεις και όροι των επιχειρησιακών σ.σ.ε. που αφο−
ρούν στο μισθολογικό καθεστώς, εξαιρουμένων, για όσους 
πρόκειται να προσληφθούν μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, του χρονοεπιδόματος και όλων των λοιπών 
επιδομάτων, γ) τα άρθρα 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 42, 46, 
47 του καταργούμενου Γενικού Κανονισμού προσωπικού 
Ο.Τ.Ε., μόνο για το προσωπικό που μέχρι την 14η Ιουλίου 
2005 υπηρετούσε στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ως Δόκιμο ή Μόνιμο.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού των προηγού−
μενων εδαφίων τροποποιείται περαιτέρω εν όλω ή εν 
μέρει, με επιχειρησιακή σ.σ.ε. σύμφωνα με τα άρθρα 3 
παρ. 5 και 6 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 A΄).

4. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 26 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 A΄) και 
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 2257/1994 
(ΦΕΚ 197 A΄) καταργούνται.

5. Στους εργαζόμενους των εταιρειών ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ 
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΕΣ Α.Ε. και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε., που έχουν 
προσληφθεί με σύμβαση αορίστου χρόνου μέχρι την 
31.12.2005, κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας τους 
λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων πλήρους συ−
νταξιοδότησης ή όταν αποχωρούν με τους όρους περί 
προαιρετικής αποχώρησης δυνάμει των ισχυουσών συλ−
λογικών συμβάσεων εργασίας, εξακολουθεί να καταβάλ−
λεται η αποζημίωση των νόμων 2112/1920 και 3198/ 1955 
(ΦΕΚ 98 A΄) ή τυχόν συμφωνηθείσα ανώτερη.

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:
α) των άρθρων 1 (παράγραφοι 4, 5 ), 2, 3 (παράγραφοι 

1, 2 και 3 ), 4 (παράγραφοι 7, 9 και 10), 5 (παράγραφοι 
3, 7, 8, 9 και 11), 10 (παράγραφοι 2 και 3) από 1ης Ιανου−
αρίου 2007 για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από 
την ημερομηνία αυτή και μετά,

β) των άρθρων 1 (παράγραφοι 8 και 9), 4 (παράγραφοι 
11 και 12) και 5 (παράγραφοι 1 και 5) από το οικονομικό 
έτος 2007 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
αυτού του οικονομικού έτους και των επόμενων,

γ) του άρθρου 5 (παράγραφος 4) από το οικονομικό 
έτος 2006 για τα εισοδήματα αυτού του οικονομικού 
έτους και επόμενων,

δ) του άρθρου 8 (παράγραφοι 1, 2 και 3) για δαπάνες 
που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις από διαχειριστικές 
περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 
και μετά,

ε) του άρθρου 9 (παράγραφοι 3 και 4) από διαχειρι−
στικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 
2006 και μετά,

στ) των άρθρων 10 (παράγραφος 1) και 11 για εισοδή−
ματα του οικονομικού έτους 2006 και μετά, 

ζ) του άρθρου 13 (παράγραφος 1) για τα φύλλα ελέγ−
χου που εκδίδονται από τη δημοσίευση του παρόντος 
και μετά και (παράγραφος 4) δύο (2) μήνες από τη 
δημοσίευση του παρόντος και μετά,

η) των άρθρων 17, 18 και 19 από την 1η Ιανουαρίου 
2007,

θ) των άρθρων 27 (παράγραφοι 1, 2, 4, 5, 6, 7 και 8), 30 
(παράγραφοι 9 και 10), 33 και της παραγράφου 19 του 
άρθρου 34 από 1ης Ιανουαρίου 2007,

ι) του άρθρου 27 (παράγραφος 9), του πρώτου εδα−
φίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., όπως 
τίθενται με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του πα−
ρόντος νόμου, του άρθρου 28 (παράγραφοι 3, 4, 5, 9, 
11 και 12), του άρθρου 30 (παράγραφος 1), του άρθρου 
31 (παράγραφος 4) και της περίπτωσης θ΄ της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., όπως τίθενται με 
την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του παρόντος, από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
καταλαμβάνει διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν 
από την ημερομηνία αυτή και μετά,

ια) των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ του πρώτου εδα−
φίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., όπως 
τίθενται με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του πα−
ρόντος νόμου, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνουν επιτηδευματίες 
που κάνουν έναρξη εργασιών με αυτό αποκλειστικά το 
αντικείμενο εργασιών από 1.1.2007 και μετά, καθώς και 
επιτηδευματίες που εκδίδουν άδεια ανέγερσης οικοδο−
μής από την ημερομηνία αυτή και μετά,

ιβ) των διατάξεων της παραγράφου 22 του άρθρου 
28 από 1.3.2007,

ιγ) των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του 
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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