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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση  διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή    
ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.  
 
 
     Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3697/25-9-2008 (ΦΕΚ 194Α) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων 
δαπανών και άλλες διατάξεις» και παρέχουμε οδηγίες και διευκρινίσεις για την ενιαία 
εφαρμογή τους. 
 
      Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και την εγκύκλιο 
Π.4336/3162/Εγκ.10/10-7-1987 σε φόρο υπόκεινται εκτός των φυσικών και νομικών 
προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, και οι ενώσεις αυτών (κοινωνίες αστικού 
δικαίου, κοινοπραξίες, συμπλοιοκτησίες κ.λ.π.), εφ’ όσον ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα. 

Με την παραγρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3610/22-11-07, προστέθηκε περίπτωση δ 
στην παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ, με την οποία διευκρινίστηκε ότι 
θεωρείται ως υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο η κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο 
σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για τις παραδόσεις και 
αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη της (συγκυρίους), σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 και 7 του ιδίου Κώδικα, υπό την ανωτέρω φυσικά προϋπόθεση της άσκησης 
οικονομικής δραστηριότητας. 
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 Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του κοινοποιούμενου νόμου 
(ν.3697/2008) διευκρινίζεται πότε η εν λόγω κοινωνία ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα και συνεπώς σε συνδυασμό και με τα προαναφερόμενα καθίσταται 
υποκείμενη στον ΦΠΑ και πότε ασκεί ευκαιριακή πράξη και συνεπώς σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ 
δικαιούται να επιλέξει  αν θα υπαχθεί ή όχι στον φόρο. Επίσης με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου η έναρξη ισχύος των διατάξεων της προηγούμενης 
παραγράφου ορίζεται από 1/1/2007. 

 
Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου και νόμου, η υφιστάμενη 

παράγραφος του άρθρου 4 του κώδικα ΦΠΑ αριθμείται σε 1   και προστίθεται  νέα 
παράγραφος 2 ως εξής: 

«2. Οικονομική δραστηριότητα ασκεί η κοινωνία επί ακινήτου που κατασκευάζει 
οικοδομή προς πώληση στο κοινόκτητο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο εφόσον: 

     α) οι κοινωνοί διενεργούν κατ’ επάγγελμα κατασκευή οικοδομών προς πώληση, 
     β) κάποιος ή κάποιοι εκ των κοινωνών διενεργούν κατ’ επάγγελμα κατασκευή 
οικοδομών προς πώληση ενώ κάποιος ή κάποιοι δεν διενεργούν τέτοιες πράξεις 
κατά συνήθη δραστηριότητα, 
     γ) όλοι ή κάποιοι εκ των κοινωνών διενεργούν κατά συνήθη δραστηριότητα 
κατασκευή οικοδομών προς πώληση έστω και εάν δεν έχουν υποβάλλει δήλωση 
έναρξης ή μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 36 για τη δραστηριότητά τους αυτή. 
     Τα αναφερόμενα στις παραπάνω περιπτώσεις β΄ και γ΄ δεν έχουν εφαρμογή 
εφόσον οι κοινωνοί, οι οποίοι δεν διενεργούν κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθη 
δραστηριότητα κατασκευή οικοδομών προς πώληση, απέκτησαν με οποιοδήποτε 
τρόπο το εμπράγματο δικαίωμά τους πριν την 1/1/2006, ή στις περιπτώσεις που αυτό 
αποκτάται 1/1/2006 και μετά εφ’ όσον προέρχεται από κληρονομιά ή γονική παροχή.» 

 
Με τις παρούσες διατάξεις αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

κοινωνία θεωρείται ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα, καθόσον η πράξη ανέδειξε 
προβλήματα, εξ αιτίας των διαφορετικών ιδιοτήτων των συγκυρίων. 
Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω η κοινωνία συγκυρίων που αποφασίζει να 
εκμεταλλευτεί το κοινό ακίνητο ανεγείροντας οικοδομή προς πώληση θεωρείται ότι 
ασκεί οικονομική δραστηριότητα όταν: 
 
α) Όλοι οι συγκύριοι του ακινήτου διενεργούν κατ’ επάγγελμα κατασκευή οικοδομών 
προς πώληση. 

Παράδειγμα: 
Ο  Α, ο Β και ο Γ είναι συγκύριοι ενός οικοπέδου το οποίο αποφασίζουν να 

ανεγείρουν  οικοδομή στο κοινό οικόπεδο με σκοπό την πώληση των ιδιοκτησιών 
που θα προκύψουν. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε οικοδομική άδεια τον Απρίλιο του 
2008. Ο κάθε ένας από τους συγκυρίους διατηρεί ατομική επιχείρηση κατασκευής 
οικοδομών προς πώληση. Εφ’ όσον όλοι οι συγκύριοι διενεργούν κατ’ επάγγελμα 
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κατασκευή οικοδομών προς πώληση, η εν λόγω κοινωνία  ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα και υπάγεται στον ΦΠΑ. 

 
β) Κάποιος ή κάποιοι εκ των κοινωνών διενεργούν κατ’ επάγγελμα κατασκευή 
οικοδομών προς πώληση ενώ κάποιος ή κάποιοι δεν διενεργούν τέτοιες πράξεις 
κατά συνήθη δραστηριότητα.  
Η περίπτωση αυτή δηλαδή καταλαμβάνει τις κοινωνίες στις οποίες κάποιος ή κάποιοι 
από τους συγκυρίους είναι επαγγελματίες κατασκευαστές και κάποιος ή κάποιοι άλλοι 
συγκύριοι μπορεί να είναι π.χ μισθωτοί, συνταξιούχοι, ανεπάγγελτοι, εισοδηματίες ή 
να ασκούν οποιοδήποτε άλλο επιτήδευμα ή επάγγελμα αλλά δεν έχουν ασχοληθεί με 
κατασκευή οικοδομών προς πώληση κατά συνήθη δραστηριότητα. 
   Παράδειγμα:  
1) Ο Κ κατασκευαστής οικοδομών προς πώληση και ο Μ ιδιωτικός υπάλληλος 
είναι συγκύριοι ενός οικοπέδου, κατά 50% ο καθένας, το οποίο απέκτησαν ο μεν Κ 
από κληρονομιά κατά το έτος 2004, ο δε Μ με αγορά κατά το έτος 2007. Ο Μ δεν έχει 
ασχοληθεί άλλη φορά με κατασκευή οικοδομών προς πώληση και συνεπώς δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι διενεργεί τέτοιες πράξεις κατά συνήθη δραστηριότητα. Οι δύο 
συγκύριοι αποφασίζουν την εκμετάλλευση του κοινού οικοπέδου και για το σκοπό 
αυτό τον Σεπτέμβριο του 2007 εκδόθηκε οικοδομική άδεια. Η κοινωνία των Κ και Μ 
ασκεί οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και θα 
υπαχθεί σε ΦΠΑ. 

 
    Τα αναφερόμενα στην παραπάνω περίπτωση β΄ δεν έχουν εφαρμογή εφόσον οι 
κοινωνοί, οι οποίοι δεν διενεργούν κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθη δραστηριότητα 
κατασκευή οικοδομών προς πώληση, απέκτησαν με οποιοδήποτε τρόπο το 
εμπράγματο δικαίωμά τους πριν την 1/1/2006 (χρόνος έναρξης επιβολής του ΦΠΑ 
στις παραδόσεις ακινήτων), ή στις περιπτώσεις που αυτό αποκτάται από την  
1/1/2006 και μετά, εφ’ όσον προέρχεται από κληρονομιά ή γονική παροχή. 

Παραδείγματα: 
1) Δύο αδέλφια ο Χ κατασκευαστής και ο Ψ συνταξιούχος αγόρασαν κατά το έτος 

1985 ένα οικόπεδο με ποσοστό συνιδιοκτησίας 60% και 40% αντίστοιχα. Οι δύο 
συγκύριοι αποφάσισαν προκειμένου να εκμεταλλευτούν το κοινό οικόπεδο να 
ανεγείρουν σε αυτό κτήριο καταστημάτων-γραφείων και να μεταβιβάσουν τις 
ιδιοκτησίες που θα προκύψουν. Στην περίπτωση αυτή δεν θεωρείται ότι ασκείται 
οικονομική δραστηριότητα διότι ο Ψ ο οποίος δεν ασκεί κατ’ επάγγελμα ή κατά 
συνήθη δραστηριότητα κατασκευή οικοδομών προς πώληση, απέκτησε το 
εμπράγματο δικαίωμά του πριν την 1/1/2006. Η ανέγερση της οικοδομής από τους 
συγκυρίους θεωρείται ως ευκαιριακή πράξη και συνεπώς υπάρχει δικαίωμα επιλογής 
περί της υπαγωγής ή μη στον ΦΠΑ.   

2) Οι Κ κατασκευαστής οικοδομών προς πώληση, ο Λ γιατρός και ο Μ  φοιτητής 
είναι συγκύριοι ενός οικοπέδου κατά 50%, 40% και 10% αντίστοιχα. Ο Κ και ο Λ 
απέκτησαν το δικαίωμά τους το έτος 2007 με αγορά και ο Μ  τον Φεβρουάριο του 
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2008 από κληρονομιά. Αποφασίζουν να ανεγείρουν οικοδομή στο κοινό οικόπεδο με 
σκοπό την πώληση των ιδιοκτησιών που θα  προκύψουν. Δεδομένου ότι ο Μ ο 
οποίος δεν ασκεί κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθη δραστηριότητα κατασκευή 
οικοδομών προς πώληση  απέκτησε το δικαίωμά του από κληρονομιά, η ανέγερση 
της οικοδομής αυτής αποτελεί ευκαιριακή πράξη και συνεπώς υπάρχει δικαίωμα 
επιλογής περί της υπαγωγής ή μη στον ΦΠΑ.   
3) Στο προηγούμενο παράδειγμα, ο Μ αποφασίζει να ασχοληθεί με την 
κατασκευή οικοδομών προς πώληση και προβαίνει γι’ αυτό στην υποβολή δήλωσης 
έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή που ο Μ 
καθίσταται κατασκευαστής, η κοινωνία ασκεί οικονομική δραστηριότητα καθόσον  ο Λ 
(γιατρός), ο μόνος πλέον που δεν ασκεί κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθη 
δραστηριότητα κατασκευή οικοδομών προς πώληση,  απέκτησε το δικαίωμά του 
μετά την 1/1/2006.  
 
     γ) Όλοι ή κάποιοι εκ των κοινωνών διενεργούν κατά συνήθη δραστηριότητα 
κατασκευή οικοδομών προς πώληση έστω και εάν δεν έχουν υποβάλλει δήλωση 
έναρξης ή μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 36 για τη δραστηριότητά τους αυτή. 
     Έχει παρατηρηθεί στην συνήθη πρακτική, ότι πολλοί ενώ μπορεί να ασχολούνται 
και να δηλώνουν οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ως κύρια δραστηριότητα ή να είναι 
μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή και άνευ επαγγέλματος, εν τούτοις ασχολούνται 
επαναλαμβανόμενα και με κατασκευές ακινήτων προς πώληση, παράλληλα με το 
τυχόν δηλούμενο επάγγελμά τους, χωρίς όμως να δηλώνουν την δραστηριότητα τους 
αυτή. Παρότι δηλαδή η ενασχόλησή τους με την κατασκευή οικοδομών προς πώληση 
γίνεται κατά συνήθη δραστηριότητα και με σκοπό την επίτευξη κέρδους, εν τούτοις 
παρουσιάζεται συνήθως ως αξιοποίηση της προσωπικής τους περιουσίας ενώ θα 
έπρεπε να υποβάλλεται δήλωση έναρξης ή μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κώδικα ΦΠΑ προκειμένου να δηλωθεί η κατασκευή οικοδομών προς πώληση ως 
κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα.  

Παράδειγμα: 
      Ο Σ εισοδηματίας και ο Τ φυσιοθεραπευτής αγόρασαν κατά το έτος 2004 ένα 
οικόπεδο με ποσοστό συνιδιοκτησίας 55% και 45% αντίστοιχα και με σκοπό την 
εκμετάλλευσή του, δηλαδή την ανέγερση σε αυτό οικοδομής και την πώληση των 
ιδιοκτησιών που θα προκύψουν. Το έτος 2008 εκδόθηκε οικοδομική άδεια για την 
ανέγερση δέκα ανεξάρτητων κατοικιών στο εν λόγω οικόπεδο. Οι ανωτέρω έχουν 
προηγούμενα ασχοληθεί με την κατασκευή οικοδομών, άλλοτε από κοινού και άλλοτε 
μεμονωμένα, και έχουν μεταβιβάσει τις περισσότερες από τις ιδιοκτησίες που 
προέκυψαν ανά οικοδομή, χωρίς όμως να έχουν δηλώσει την δραστηριότητά τους 
αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ ως είχαν υποχρέωση. Η κοινωνία των ανωτέρω επί του 
συγκεκριμένου οικοπέδου είναι υποκείμενη σε ΦΠΑ για τις παραδόσεις των 
ιδιοκτησιών που θα προκύψουν, καθόσον τα μέλη της (συγκύριοι) διενεργούν κατά 
συνήθη δραστηριότητα κατασκευή οικοδομών προς πώληση και συνεπώς 
υποχρεούνται να δηλώσουν την  δραστηριότητά τους αυτή στην ΔΟΥ τους. Συνεπώς 
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και η κοινωνία υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση έναρξης δραστηριότητας, να λάβει 
ΑΦΜ και να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.  
 

Τα αναφερόμενα στην παραπάνω περίπτωση γ΄ δεν έχουν εφαρμογή εφόσον οι 
κοινωνοί, οι οποίοι δεν διενεργούν κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθη δραστηριότητα 
κατασκευή οικοδομών προς πώληση, απέκτησαν με οποιοδήποτε τρόπο το 
εμπράγματο δικαίωμά τους πριν την 1/1/2006 (χρόνος έναρξης επιβολής του ΦΠΑ 
στις παραδόσεις ακινήτων), ή στις περιπτώσεις που αυτό αποκτάται από την  
1/1/2006 και μετά, εφ’ όσον προέρχεται από κληρονομιά ή γονική παροχή. 

Παράδειγμα: 
Εάν  στο προηγούμενο παράδειγμα υποτεθεί ότι ο Τ δεν έχει ασχοληθεί ξανά με 
κατασκευή οικοδομών προς πώληση τότε η ανέγερση της συγκεκριμένης οικοδομής 
θεωρείται ως ευκαιριακή πράξη και συνεπώς υπάρχει δικαίωμα επιλογής περί της 
υπαγωγής ή μη στον ΦΠΑ, διότι ο Τ ο οποίος δεν ασκεί στην προκειμένη περίπτωση 
κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθη δραστηριότητα κατασκευή οικοδομών προς πώληση, 
απέκτησε το εμπράγματο δικαίωμά του πριν την 1/1/2006.   
 
     Επισημαίνεται ότι η αναφορά παραπάνω στην απόκτηση του εμπράγματου 
δικαιώματος από γονική παροχή ή κληρονομιά είναι περιοριστική και δεν 
καταλαμβάνει την περίπτωση απόκτησης δικαιώματος από άλλη χαριστική αιτία. 
 
    Σε περίπτωση που κοινωνία η οποία ασκεί ή θα ασκήσει ευκαιριακή πράξη 
επέλεξε ή επιλέξει την υπαγωγή της στον φόρο και υπέβαλε ή υποβάλλει προς τούτο 
την απαιτούμενη έναρξη εργασιών, η επιλογή αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί εκ των 
υστέρων, όπως άλλωστε  ισχύει και για  κάθε άλλη κατασκευαστική επιχείρηση. 
 
 
 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ     
     Με αφορμή πολλά προφορικά και  γραπτά ερωτήματα τόσο από πλευράς των 
φορολογουμένων όσο και εκ μέρους των ΔΟΥ παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες σε 
διάφορα επί μέρους θέματα, με βάση τη θέση της διοίκησης, σχετικά με την επιβολή 
του ΦΠΑ στα ακίνητα. 

 

1) Μεταβίβαση ημιτελούς ακινήτου από κατασκευαστική επιχείρηση σε 
άλλη κατασκευαστική η οποία συνεχίζει τις εργασίες κατασκευής και στη 
συνέχεια παραδίδει αυτό. 

  Με την επιβολή του ΦΠΑ στις παραδόσεις των ακινήτων και την καθιέρωση του 
Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (ΤΣΑ), τίθενται στην υπηρεσία μας διάφορα 
ερωτήματα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης νεόδμητων 
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ακινήτων από κατασκευαστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αγόρασαν αυτά (από άλλες 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις) ημιτελή, μετά την 1/1/2006, συνεχίζουν τις εργασίες 
κατασκευής και εν συνεχεία προχωρούν σε περαιτέρω παραδόσεις αυτών. 
Διευκρινίζεται ότι οι παραδόσεις των ιδιοκτησιών και από την δεύτερη 
κατασκευαστική επιχείρηση υπάγονται σε ΦΠΑ και όχι σε Τέλος Συναλλαγής 
Ακινήτων, δεδομένου ότι διενεργούνται από υποκείμενο στον Φόρο και με την 
προϋπόθεση βέβαια ότι για την οικοδομή πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κωδ. ΦΠΑ. 

Για να υπάρξει, δηλαδή, υπαγόμενη σε ΦΠΑ παράδοση ακινήτων θα πρέπει να 
συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις : 

α) Η παράδοση να γίνεται από υποκείμενο στον φόρο σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
β) Το μεταβιβαζόμενο ακίνητο να αποτελεί κτήριο. 
γ) Να πρόκειται για κτήριο του οποίου η οικοδομική άδεια εκδίδεται από 1/1/2006 

και μετά ή αναθεωρείται από 1/1/2006 και μετά, εφόσον μέχρι την ημερομηνία 
αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής και εφόσον δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εξαίρεσης της ΑΥΟΟ ΠΟΛ1038/2006. 

δ) Η παράδοση να γίνεται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτό.  
     Επιπροσθέτως το Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων επιβάλλεται (άρθρο 11 του 
ν.3427/2005) επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί 
ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 
1.1.2006 και μετά την κτήση αυτή μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία, αντί του 
φόρου μεταβίβασης ακινήτων.  
       Συνεπώς η παράδοση ακινήτου από υποκείμενο στο φόρο (επιχείρηση 
κατασκευής ακινήτων προς πώληση) υπάγεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πάντοτε σε 
ΦΠΑ και όχι σε τέλος συναλλαγής,  
 
 
2) Έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους 
    Με αφορμή διάφορα ερωτήματα εκ μέρους κατασκευαστικών επιχειρήσεων 
σχετικά με την χορήγηση ή μη εντύπων  προϋπολογιστικού και απολογιστικού 
κόστους εκ μέρους των ΔΟΥ, διευκρινίζεται ότι ο τύπος και το περιεχόμενο των 
εντύπων  αυτών έχουν καθορισθεί με τις ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1048/2006 και ΠΟΛ. 
1105/2006 και υποδείγματα των εντύπων αυτών επισυνάπτονται στις ανωτέρω 
αποφάσεις ως αναπόσπαστο μέρος. Ως υποδείγματα, δεν εκτυπώνονται από την 
εκτυπωτική μονάδα του Υπουργείου, αλλά προς εξυπηρέτηση των υποκειμένων τα 
έντυπα αυτά γίνονται δεκτά αναπαραγόμενα με τον οποιονδήποτε τρόπο 
(φωτοτυπίες, εκτύπωση από υπολογιστή μετά από σάρωση, κ.λ.π.), με την 
προϋπόθεση ότι ο τύπος και το περιεχόμενο των αναπαραγομένων εντύπων είναι ο 
ίδιος με αυτόν που έχει καθορισθεί με τις ανωτέρω ΑΥΟΟ.  
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Παρακαλούνται οι ΔΟΥ όταν ζητούνται έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού 
κόστους από φορολογουμένους, λογιστές, κ.λ.π. να διευκολύνουν αυτούς με 
αναπαραγωγή των εντύπων με φωτοτυπίες από τα συνημμένα στις ΑΥΟΟ 
υποδείγματα.  
 
       Ακριβές αντίγραφο                                            Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
Η προϊσταμένη της γραμματείας                                      Δ. Γκλεζάκος 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 194
 25 Σεπτεμβρίου 2008

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3697

Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ –

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Άρθρο 1
Ειδικοί Λογαριασμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ειδικοί 
λογαριασμοί νοούνται:

α. Οι λογαριασμοί που λειτουργούν με νομική και δια−
χειριστική αυτοτέλεια, τροφοδοτούνται από το προϊόν 
κοινωνικών πόρων, έχουν συσταθεί με ειδικές νομοθε−
τικές και κανονιστικές διατάξεις και δια των οποίων κα−
ταβάλλονται παροχές σε υπαλλήλους ή εξυπηρετούνται 
άλλοι ειδικοί σκοποί.

β. Οι επιτροπές και όλες οι διοικητικές διαδικασίες, 
διοικητικά σχήματα και μορφώματα διοικητικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δη−
μοσίου δικαίου, μέσω των οποίων διατίθενται κοινωνικοί 
πόροι σε υπαλλήλους ή σε άλλους ειδικούς σκοπούς.

Άρθρο 2
Κατάργηση Ειδικών Λογαριασμών

1. Εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου καταργούνται όλοι οι Ειδικοί Λογαριασμοί του 
άρθρου 1 του νόμου αυτού, που λειτουργούν σε Υπουρ−
γεία, Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

2. Με τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται 
όλοι οι υφιστάμενοι ανενεργοί ειδικοί λογαριασμοί.

3. Τα περιουσιακά στοιχεία των ειδικών λογαριασμών 
του άρθρου 1 του νόμου αυτού αποτελούν δημόσια πε−
ριουσία όταν λειτουργούν σε Υπουργεία και περιουσία 
του οικείου φορέα όταν λειτουργούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και τον 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Αντίστοιχα, οι πόροι και το 
προϊόν τους αποτελούν δημόσια έσοδα και περιέρχονται 
αυτοδίκαια στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή περιουσία 

του οικείου φορέα στου οποίου τον προϋπολογισμό αυ−
τοδίκαια περιέρχονται, κατά τα οριζόμενα με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στην οποία 
καθορίζεται και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

4. Οι διατάξεις που προβλέπουν πόρους για τους ει−
δικούς λογαριασμούς του άρθρου 1 του νόμου αυτού, 
που τυχόν προέρχονται από φόρους, τέλη, ποσοστό επί 
δαπανών ή επενδύσεων, κρατήσεις, δικαιώματα, προ−
καταβολές και οποιαδήποτε άλλη αιτία, διατηρούνται 
σε ισχύ και οι πόροι αυτοί περιέρχονται στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό και αποτελούν έσοδο του Δημοσίου 
όταν οι Λογαριασμοί αυτοί λειτουργούν σε Υπουργεία, 
ενώ όταν λειτουργούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα περιέρχονται στον Προϋπολογισμό του 
οικείου φορέα του οποίου και αποτελούν έσοδο, κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Ειδικές διατάξεις που 
προβλέπουν απόδοση εσόδων και χρηματικών υπολοί−
πων στον Κρατικό Προϋπολογισμό εξακολουθούν να 
ισχύουν.

5. Οι δαπάνες, οι οποίες είναι σχετικές με το σκοπό 
για τον οποίο συστάθηκαν οι Ειδικοί Λογαριασμοί του 
άρθρου 1, βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό όταν 
οι Λογαριασμοί αυτοί λειτουργούν σε Υπουργεία και τον 
προϋπολογισμό του οικείου φορέα όταν λειτουργούν σε 
Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Με αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που θα εκ−
δοθούν εντός δύο μηνών από την ψήφιση του νόμου θα 
ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις καταργούμενες 
επιτροπές διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών και 
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παράγραφο αυτή.

6. Οι παράγραφοι 4 και 5 δεν εφαρμόζονται για τους 
Ειδικούς Λογαριασμούς Απογευματινών Ιατρείων. Τυχόν 
προβλεπόμενοι πόροι από οποιαδήποτε αιτία, δαπάνες, 
τρέχουσες υποχρεώσεις των λογαριασμών αυτών και 
τα προβλεπόμενα για το προσωπικό των νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων ποσοστά διατηρούνται σε ισχύ και περιέρ−
χονται στον προϋπολογισμό του οικείου νοσηλευτικού 
ιδρύματος του οποίου αποτελούν έσοδο ή δαπάνη ανά−
λογα με την περίπτωση.

7. Οι δαπάνες που αφορούν κάθε μορφής παροχές σε 
υπαλλήλους πραγματοποιούνται με την έκδοση μισθο−
δοτικών καταστάσεων από την οικονομική υπηρεσία του 
οικείου φορέα κατά τις διέπουσες το Δημόσιο και κάθε 
φορέα διατάξεις. Οι πάσης φύσεως λοιπές δαπάνες 
πραγματοποιούνται με την έκδοση τακτικού χρηματικού 
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εκατό (22%), και για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από 
διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2013 
έως την 31.12.2013, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται 
σε είκοσι ένα τοις εκατό (21%). Για τα κέρδη τα οποία 
προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν 
μέχρι 31.12.2009 ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστα−
ται ως εξής:

«2. Για τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο φόρος υπολογίζεται 
με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα 
εισοδήματα του οικονομικού έτους 2009 και 2010, εί−
κοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήματα του 
οικονομικού έτους 2011, είκοσι τρία τοις εκατό (23%) 
για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2012, είκοσι 
δύο (22%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 
2013, είκοσι ένα τοις εκατό (21%) για τα εισοδήματα 
του οικονομικού έτους 2014 και είκοσι τοις εκατό (20%) 
για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2015 και επο−
μένων.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 111 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Με βάση την οριστική δήλωση του νομικού προσώ−
που ή τον οριστικό τίτλο, ο προϊστάμενος της αρμόδιας 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας βεβαιώνει ποσό ίσο με 
το ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που αναλογεί 
στα εισοδήματα της διαχειριστικής περιόδου ή του ημε−
ρολογιακού έτους, κατά περίπτωση, που έληξε.»

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ−
μόζονται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικο−
νομικού έτους 2009 και επομένων.

Άρθρο 20
Φορολογία μερισμάτων που εισπράττουν

τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες
επενδύσεων χαρτοφυλακίου κ.λπ.

1. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 
του άρθρου 33 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210 A΄) προστίθεται 
νέο εδάφιο, ως εξής:

«Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων 
μερισμάτων, καθώς και του φόρου δέκα τοις εκατό 
(10%) επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων 
μετοχών κάθε διαχειριστικής χρήσης, ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει από τη δήλω−
ση που υποβάλλεται από την ΑΕΔΑΚ εντός του μηνός 
Ιουλίου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για 
συμψηφισμό με τις επόμενες δηλώσεις.»

2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 
του άρθρου 39 του ν.3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄) προστίθεται 
νέο εδάφιο, ως εξής:

«Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων 
μερισμάτων, καθώς και του φόρου δέκα τοις εκατό 
(10%) επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων 
μετοχών κάθε διαχειριστικής χρήσης, ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει από τη δήλωση 
που υποβάλλεται από την Εταιρεία Επενδύσεων Χαρ−
τοφυλακίου εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν πιστωτικό 
υπόλοιπο μεταφέρεται για συμψηφισμό με επόμενες 
δηλώσεις.»

3. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 
του άρθρου 31 του ν.2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α΄) προστίθεται 
νέο εδάφιο, ως εξής:

«Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων 
μερισμάτων, καθώς και του φόρου δέκα τοις εκατό 
(10%) επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων 
μετοχών κάθε διαχειριστικής χρήσης, ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει από τη δή−
λωση που υποβάλλεται από την Εταιρεία Επενδύσεων 
σε ακίνητη περιουσία εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν 
πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για συμψηφισμό με 
επόμενες δηλώσεις.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του 
ν. 3371/2005 και της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του 
ν. 2778/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετόχους της 
εταιρείας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε..»

Άρθρο 21
Κατάργηση φόρου σε πωλήσεις μετοχών

εισηγμένων στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 
2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) και της παραγράφου 2 του άρθρου 
27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄) έχουν εφαρμογή και 
για εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς και για 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω πολυμερούς 
μηχανισμού διαπραγματεύσεων.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 
2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) και της παραγράφου 2 του άρθρου 
27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄), δεν έχουν εφαρμογή για 
πωλήσεις μετοχών που προέρχονται από αγορές που 
πραγματοποιούνται από 1.1.2009 και μετά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 22
Φόρος προστιθέμενης αξίας

Οι παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), τροποποι−
ούνται ως εξής:

1. Στο άρθρο 4 η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται 
σε 1 και προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Οικονομική δραστηριότητα ασκεί η κοινωνία επί 
ακινήτου που κατασκευάζει οικοδομή προς πώληση στο 
κοινόκτητο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο εφόσον:

α) οι κοινωνοί διενεργούν κατ’ επάγγελμα κατασκευή 
οικοδομών προς πώληση,

β) κάποιος ή κάποιοι εκ των κοινωνών διενεργούν 
κατ’ επάγγελμα κατασκευή οικοδομών προς πώληση 
ενώ κάποιος ή κάποιοι δεν διενεργούν τέτοιες πράξεις 
κατά συνήθη δραστηριότητα,

γ) όλοι ή κάποιοι εκ των κοινωνών διενεργούν κατά 
συνήθη δραστηριότητα κατασκευή οικοδομών προς πώ−
ληση έστω και εάν δεν έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης 
ή μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 36 για τη δραστη−
ριότητά τους αυτή.

Τα αναφερόμενα στις παραπάνω περιπτώσεις β΄ και 
γ΄ δεν έχουν εφαρμογή εφόσον οι κοινωνοί, οι οποίοι 
δεν διενεργούν κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθη δραστη−
ριότητα κατασκευή οικοδομών προς πώληση, απέκτη−
σαν με οποιονδήποτε τρόπο το εμπράγματο δικαίωμά 
τους πριν την 1.1.2006, ή στις περιπτώσεις που αυτό 
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αποκτάται 1.1.2006 και μετά εφόσον προέρχεται από 
κληρονομιά ή γονική παροχή.»

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ−
ουν από 1.1.2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Άρθρο 23
Τρόπος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

1. Χρέη προς το Δημόσιο, βεβαιωμένα στις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία, καθώς 
και χρέη υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των 
Δ.Ο.Υ., τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσό−
δων (Κ.Ε.Δ.Ε.), μέχρι 30 Ιουνίου 2008, ρυθμίζονται με τις 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβα−
ρύνουν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 
και καταβάλλονται ως ακολούθως:

α) σε μία δόση με απαλλαγή ποσοστού εκατό τοις 
εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης κατα−
βολής και πενήντα τοις εκατό (50%) των πρόσθετων 
φόρων του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και των πάσης 
φύσεως πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και 
φορολογικών προστίμων που έχουν βεβαιωθεί και αφο−
ρούν στην κύρια οφειλή,

β) από δύο (2) έως τρεις (3) μηνιαίες δόσεις με απαλ−
λαγή ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυ−
ξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

γ) από τέσσερις (4) μέχρι έξι (6) μηνιαίες δόσεις με 
απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

δ) από επτά (7) μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις με 
απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

ε) από δεκατρείς (13) μέχρι δεκαοκτώ (18) μηνιαίες 
δόσεις με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

στ) από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μη−
νιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού εξήντα τοις εκατό 
(60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Όσοι οφειλέτες επιλέξουν την εξόφληση των ανωτέρω 
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους με δόσεις και θελήσουν, 
κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δόσης της ρύθμισης, 
να εξοφλήσουν το υπόλοιπο της οφειλής τους εφάπαξ, 
τους παρέχεται ποσοστό έκπτωσης, επί των προσαυ−
ξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν στο 
ποσό αυτό, ίσο με το οριζόμενο ανωτέρω ποσοστό, 
ανάλογα με τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά 
διαμορφώνεται. Το ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ για 
την εξόφληση της οφειλής θεωρείται ως η τελευταία 
μηνιαία δόση.

2. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθ−
μιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 20ή Νοεμβρίου 
2008 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, όπου είναι βε−
βαιωμένα τα χρέη.

3. Η καταβολή της πρώτης δόσης, καθώς και η εφάπαξ 
εξόφληση γίνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για 
υπαγωγή στη ρύθμιση. Το ποσό της πρώτης δόσης θα 
είναι αυξημένο κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) του υπαγόμενου στη ρύθμιση κεφαλαίου, πλέον 
των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που ανα−
λογούν στο ποσοστό αυτό, όπως αυτές διαμορφώνονται 

με την παρούσα ρύθμιση. Η δεύτερη δόση θα κατα−
βάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου 
μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και 
οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 
επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδο−
ποίηση του οφειλέτη.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

Άρθρο 24
Υπαγόμενες οφειλές στη ρύθμιση

ληξιπρόθεσμων οφειλών

1. Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσμες, μέχρι 
30.6.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., οφει−
λές, του ίδιου οφειλέτη, εξαιρουμένου του φόρου εισο−
δήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού 
έτους 2008, που είναι βεβαιωμένες στην υπηρεσία όπου 
υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση, χωρίς 
δικαίωμά του να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.

2. Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσμες, μέ−
χρι 30.6.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., 
οφειλές, του ιδίου οφειλέτη, που είναι βεβαιωμένες στην 
υπηρεσία όπου υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή στη 
ρύθμιση, χωρίς δικαίωμά του να ζητήσει την εξαίρεση 
μέρους αυτών. Εξαιρούνται της ρύθμισης οφειλές από 
φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οι−
κονομικού έτους 2008:

α) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης με 
απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου,

β) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμη−
ματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13−21 
του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄), καθώς και οι οφειλές που 
έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι 
τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος.

3. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι οφειλές που 
έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικό ή εξωπτωχευτικό συμ−
βιβασμό που δεν έχει ανατραπεί, τα χρέη υπέρ των 
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα χρέη 
υπέρ τρίτων κρατών.

Άρθρο 25
Αποτελέσματα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

1. Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση:
α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των χρεών 

του προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συ−
ντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του 
ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄), όπως ισχύει.

β) Δεν λαμβάνονται σε βάρος του τα προβλεπόμενα 
μέτρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990 
(ΦΕΚ 43 Α΄), του άρθρου 22 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 
Α΄), όπως αυτά ισχύουν σήμερα, και των άρθρων 231 έως 
243 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), αναστέλλονται δε τα 
τυχόν ληφθέντα ως άνω μέτρα.

γ) Αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης για προ−
σωποκράτηση ή αν αυτή έχει αρχίσει διακόπτεται, κα−
θώς και η ποινική δίωξη που προβλέπεται από το άρθρο 
25 του ν. 1882/1990 και αναβάλλεται η εκτέλεση της 
ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή 
της διακόπτεται.

δ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με 
την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη 
που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η 
αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν 
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Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου αρχίζουν να ισχύουν 
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους 
διατάξεις του.

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

 Aθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Χ. ΦΩΛΙΑΣ Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
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