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1. Οι ληξιπρόθεσµες έως την 31.12.2012 οφειλές, που
είναι βεβαιωµένες στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρε-
σίες και στα Τελωνεία του Κράτους σύµφωνα µε τον Κώ-
δικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), δύνα-
νται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συ-
ντρέχει πραγµατική οικονοµική αδυναµία και δυνατότη-
τα 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%), ε-
φόσον 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, ε-
φόσον η υπαχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως
και την 30.6.2015,

δ) µε απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%)
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, ε-
φόσον η υπαχθείσα στη ρύθµιση οφειλή εξοφληθεί έως
και την 30.6.2017.

Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής για την ε-
φαρµογή 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 φορο-
λογικές τους δηλώσεις, καθώς και να είναι ενήµεροι για
τις οφειλές  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 δό-
σης.

2. Κατ’ εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµα-
τίες οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρόγραµ-
µα δόσεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαρα-
γράφου, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε περισ-
σότερες ισόποσες µηνιαίες δόσεις χωρίς όµως το ευερ-
γέτηµα 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 απο-
πληρώσουν την οφειλή τους αλλά µπορούν να ανταπο-
κριθούν 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 ε-
πιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία
της αίτησης υπαγωγής, πλέον οκτώ εκατοστιαίων µονά-
δων, ετησίως  υπολογισµένο , το  οποίο  και  παραµένει
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, αντί των κα-
τά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΟΕ΄, 28 Απριλίου 2013,

Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

∆ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013



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 νοµοθετι-
κή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφει-
λών, ενώ δύνανται να υπαχθούν µετά από επιλογή του ο-
φειλέτη και:

α) βεβαιωµένες  και  ληξιπρόθεσµες  έως  και  την
31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστι-
κή 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 δι-
ευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφει-
λών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται
και άλλες ληξιπρόθεσµες έως και την ανωτέρω ηµεροµη-
νία µη ρυθµισµένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υπο-
χρεωτικά,

δ) βεβαιωµένες  και  ληξιπρόθεσµες  έως  και  την
31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή δι-
ευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφει-
λών, 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, περιουσια-
κών στοιχείων και τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα,
β) η διαπίστωση ότι έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δη-
λώσεις 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 αδυνα-
µία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθµισης,
µε υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών
από ανεξάρτητο εκτιµητή. Για συνολικές βασικές οφει-
λές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) ευρώ πέραν των οριζόµενων στο προηγούµε-
νο εδάφιο προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή
εγγύησης ή διασφάλισης ή εµπράγµατης ασφάλειας για
το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιµητής θα προσδιορί-
ζει 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 µη-
νών. Η καταβολή της οφειλής δύναται να πραγµατοποι-
είται µέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης. Η
καθυστέρηση πληρωµής µίας δόσης συνεπάγεται την ε-
πιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό
(15%). Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση
πρέπει να καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµη-
νία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δό-
σης.

8. Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική
άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύµφωνα
µε τα στοιχεία βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της εί-
σπραξής 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 ε-
νός µήνα,

γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµα-
τος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διά-
στηµα της ρύθµισης καταβολής των οφειλών του και µέ-
χρι την εξόφλησή τους,

δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµε-
ροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά,

ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειµέ-
νου να του χορηγηθεί η ρύθµιση.

9. Η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθµιση τµηµατικής κατα-
βολής και η συνεπής συµµόρφωση σε αυτή παρέχει στον
οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα:

α) χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας από την αρ-
µόδια ∆.Ο.Υ. µηνιαίας ισχύος, σύµφωνα µε τις λοιπές
προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990, όπως ι-
σχύει 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, διακό-
πτεται,

γ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της ανα-
γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προ-
ϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο οφειλές που ρυθµί-
ζονται µε τις διατάξεις αυτής της υποπαραγράφου. Η α-
ναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επι-
βληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές πα-
ραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµ-
βάνονται 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 αναστα-
λεί συνεχίζονται,

δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου που προβλέ-
πεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α΄ 24), όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 3 του
ν. 2523/1997 (Α΄ 179).

10. Το ∆ηµόσιο προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµα-
τικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του ∆ηµοσίου και
µέχρι του ύψους των οφειλών του, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (K.E.∆.E.) και µετά τη
συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής κα-
ταβολής που του χορηγήθηκε.

11. Το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµ-
µόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβο-
λής που του χορηγήθηκε:

α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθή-
κες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπό-
χρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν
είναι ασφαλισµένη,

β) να µην χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας στα πρό-
σωπα 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 συνό-
λου της χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρί-
των προσώπων για την είσπραξη της οποίας ζητείται το
αποδεικτικό ενηµερότητας.

12. Τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση
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ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης
αποδεικτικού ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων ή
κατόπιν συµψηφισµού καλύπτουν δόση ή δόσεις της χο-
ρηγηθείσας ρύθµισης.

13. Η παραγραφή των οφειλών για τα οποία υποβάλ-
λεται 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 δό-
σης αυτής.

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

15. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Ε-
σόδων 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 οποί-
ες οφειλέτης που έχει υπαχθεί στη ρύθµιση δύναται να
υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα της περίπτωσης 1 της πα-
ρούσας υποπαραγράφου, γ) τα απαιτούµενα στοιχεία, α-
νά 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 εκπλη-
ρώνονται 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 φορολογική διοίκηση θα απαιτεί υποχρεωτικά την
πληρωµή της ρύθµισης µέσω πάγιας εντολής στους φο-
ρείς είσπραξης και ζ) οι λεπτοµέρειες και κάθε ειδικότε-
ρο θέµα εφαρµογής των διατάξεων της υποπαραγράφου
αυτής. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η ηµεροµηνία έ-
ναρξης της εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας υ-
ποπαραγράφου που δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη
της 1ης Ιουλίου 2013.

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

1. Οφειλές βεβαιωµένες στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υ-
πηρεσίες και στα Τελωνεία του κράτους, σύµφωνα µε
τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974,
Κ.Ε.∆.Ε.), δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και
εφόσον συντρέχει πραγµατική οικονοµική αδυναµία και
δυνατότητα τήρησης προγράµµατος δόσεων, να ρυθµί-
ζονται άπαξ και να καταβάλλονται:

Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις
και κατ’ εξαίρεση έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µη-
νιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαι-
ώνονται από έκτακτη αιτία.

2. Σε κάθε περίπτωση και ιδιαιτέρως για ποσά βασικής
οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ χορηγεί-
ται η ρύθµιση µόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι µπο-
ρεί να ανταποκριθεί στο ύψος της µηνιαίας δόσης.

3. Η υπαχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή επιβαρύνε-
ται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής οι οποίες
υπολογίζονται από 1.1.2013 µε βάση το ισχύον επιτόκιο
αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία της αί-
τησης υπαγωγής, πλέον οκτώ εκατοστιαίων µονάδων, ε-
τησίως υπολογισµένο, το οποίο και παραµένει σταθερό

καθ’ όλη  τη  διάρκεια  της  ρύθµισης , αντί  των  κατά
Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής.

4. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των
βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών που δεν έ-
χουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πλη-
ρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµα-
τικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών, ενώ δύνανται
να υπαχθούν µετά από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιω-
µένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές που τελούν σε διοικη-
τική ή δικαστική αναστολή.

5. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση οφειλέ-
τες 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, περιουσια-
κών στοιχείων και τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα,
β) η διαπίστωση ότι έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δη-
λώσεις της τελευταίας πενταετίας και γ) αν οι συνολικές
βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χι-
λιάδων (50.000) ευρώ, η προσκόµιση στοιχείων από τα
οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία και η
δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθµισης, µε υπο-
γραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από α-
νεξάρτητο 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-
σθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εµπράγµατης
ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιµητής
θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόµενης διασφάλι-
σης.

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 µη-
νών. Η καταβολή της οφειλής δύναται να πραγµατοποι-
είται µέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης. Η
καθυστέρηση πληρωµής µίας δόσης συνεπάγεται την ε-
πιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό
(15%). Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση
πρέπει να καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµη-
νία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δό-
σης.

8. Η ρύθµιση απόλλυται µε συνέπεια την υποχρεωτική
άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα
µε τα στοιχεία βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της εί-
σπραξής 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 ε-
νός µηνός,

γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµα-
τος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διά-
στηµα της ρύθµισης καταβολής των οφειλών του και µέ-
χρι την εξόφλησή τους,

δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµε-
ροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά,

ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειµέ-
νου να του χορηγηθεί η ρύθµιση.
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9. Η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθµιση τµηµατικής κατα-
βολής και η συνεπής συµµόρφωση σε αυτή παρέχει στον
οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα:

α) Χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας από την αρ-
µόδια ∆.Ο.Υ. µηνιαίας ισχύος, σύµφωνα µε τις λοιπές
προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990, όπως ι-
σχύει 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, ε-
φόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της ανα-
γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προ-
ϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο οφειλές που ρυθµί-
ζονται µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή
αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί
στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγε-
λίες, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνο-
νται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµι-
σης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν
έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτη-
µα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχί-
ζονται.

δ) Αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου που προβλέ-
πεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α΄ 24), όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 3 του
ν. 2523/1997 (Α΄ 179).

10. Το ∆ηµόσιο προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµα-
τικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του ∆ηµοσίου και
µέχρι του ύψους των οφειλών του, κατά τις διατάξεις
του ν.δ. 356/1974 (K.E.∆.E.) και µετά τη συµµόρφωση
του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που
του χορηγήθηκε.

11. Το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµ-
µόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβο-
λής που του χορηγήθηκε:

α) να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες
σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρε-
ων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν εί-
ναι ασφαλισµένη,

β) να µη χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας στα πρό-
σωπα της προηγούµενης περίπτωσης, ακόµη και αν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η
οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,

γ) να δίνει εντολή παρακράτησης µέρους ή του συνό-
λου της χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρί-
των 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 χο-
ρηγηθείσας ρύθµισης.

13. Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλ-
λεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο
το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτή-
τως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συµπληρώ-
νεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της τελευταί-
ας δόσης αυτής.

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

15. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Ε-

σόδων 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 ο-
ποία θα δηλώνονται ή και προσκοµίζονται, καθώς και η ε-
παγγελµατική ιδιότητα των ανεξάρτητων εκτιµητών, ό-
που προβλέπονται, δ) οι φορολογικές υποχρεώσεις οι ο-
ποίες πρέπει να εκπληρώνονται για να µην απωλεσθεί η
ρύθµιση, ε) οι περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική
διοίκηση θα απαιτεί υποχρεωτικά την πληρωµή της ρύθ-
µισης µέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης,
στ) επιπλέον όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πλη-
ρούνται για να καθίσταται ενεργή η ρύθµιση και ζ) οι λε-
πτοµέρειες και κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρου αυτού. Με όµοια απόφαση καθο-
ρίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής των διατά-
ξεων 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 υποπαραγρά-
φου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων – ρυθ-
µίσεων τµηµατικής καταβολής, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των άρθρων 13 έως και 21 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238)
και του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 (Α΄ 175).

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α .3.: ∆ΙΑΚΡΙΣΗ  ΛΗΞΙΠΡΟΘΕ -
ΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙ∆ΕΚΤΕΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Το άρθρο 82 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕ∆Ε, Α΄ 90) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 82
∆ιάκριση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε εισπράξιµες

και ανεπίδεκτες είσπραξης
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο, καθώς

και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζο-
νται ως  ανεπίδεκτες  είσπραξης , εφόσον  συντρέχουν
σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθη-
κε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και
των συνυποχρέων ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων ή
διαπιστώθηκε η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των
περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύ-
ρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ. και ειδι-
κότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας α-
ναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτή-
σεων του οφειλέτη µε επίσπευση του ∆ηµοσίου ή τρί-
των, ο έλεγχος της πτωχευτικής και µεταπτωχευτικής
περιουσίας, εφόσον πρόκειται για πτωχό ή ολοκλήρωση
της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για ο-
φειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

β. Έχει  υποβληθεί  αίτηση  ποινικής  δίωξης , εφόσον
πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χι-
λιάδων (10.000) ευρώ κατά τις διατάξεις του άρθρου 25
του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) δίωξης ή δεν είναι δυνατή η υ-
ποβολή της.

γ. Έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόµε-
νο ελεγκτή της αρµόδιας φορολογικής ή τελωνειακής
αρχής, ο οποίος πιστοποιεί, µε βάση ειδικά αιτιολογηµέ-
νη έκθεση ελέγχου, ότι  συντρέχουν οι  προϋποθέσεις
των προηγούµενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειµε-
νικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών.
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Προκειµένου για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έ-
λεγχο ή στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι ο-
ποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, απαιτείται η
αναγγελία του ∆ηµοσίου στις ανωτέρω διαδικασίες εκ-
καθάρισης ή πτώχευσης και η συνδροµή των περιπτώσε-
ων β΄ και γ΄.

Προκειµένου για οφειλές που αφορούν κοινότητες ο-
µογενειακών οργανώσεων που έχουν στην κυριότητά
τους ελληνικά σχολεία στην αλλοδαπή απαιτείται η συν-
δροµή της περίπτωσης γ΄.

2. Οι πράξεις του χαρακτηρισµού των επιδεκτικών ή α-
νεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των απαιτή-
σεων σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται:

α) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσό-
δων κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας για την αναγκαστι-
κή είσπραξη φορολογικής ή τελωνειακής υπηρεσίας και
µε τη  σύµφωνη  γνώµη  της  ∆ιεύθυνσης  Πολιτικής  Ει -
σπράξεων ή της ∆ιεύθυνσης Τελωνειακών ∆ιαδικασιών
κατά περίπτωση, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική
οφειλή µέχρι ενάµισυ εκατοµµύριο (1.500.000) ευρώ,

β) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσό-
δων κατόπιν εισήγησης του προϊσταµένου της Επιχειρη-
σιακής Μονάδας Είσπραξης και µετά από σύµφωνη γνώ-
µη του αρµόδιου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ε-
φόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω του ε-
νάµισυ εκατοµµυρίου (1.500.000) ευρώ.

Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων µπορεί να
ζητήσει τη σύµφωνη γνώµη Κλιµακίου ή Τµήµατος ή ∆ι-
εύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συγκροτείται
µε απόφαση της Ολοµέλειάς του, εφόσον πρόκειται για
συνολική βασική οφειλή κάτω του ενάµισυ εκατοµµυρίου
(1.500.000) ευρώ.

3. Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των α-
νεπίδεκτων 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 συνυπό-
χρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας
για οποιαδήποτε αιτία ούτε άλλο νοµίµως προβλεπόµε-
νο πιστοποιητικό για µεταβίβαση περιουσιακών στοιχεί-
ων, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρηµάτων που θα
διατεθούν για την ικανοποίηση του ∆ηµοσίου ή για εκ-
ποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων
θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό, γ) δεσµεύονται στο σύ-
νολό τους οι  τραπεζικοί  και  επενδυτικοί  λογαριασµοί
των παραπάνω προσώπων κατ’ ανάλογη εφαρµογή της
διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 2523/1997.

Το ∆ηµόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωµά του για την
είσπραξη της οφειλής ή συµψηφισµού και µετά την κα-
ταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπρα-
ξης.

4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 οφειλή που έ-
χει καταχωρισθεί, κατά τα ανωτέρω, ως ανεπίδεκτη εί-
σπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιµη, εάν πριν
την παραγραφή της, διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότη-
τα µερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφει-
λέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.

5. Με απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων
µπορεί να εκχωρεί τις αρµοδιότητές του και να ορίζει άλ-
λα όργανα για την υποβολή της σύµφωνης γνώµης της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, να ρυθµίζει τον ειδι-
κότερο τρόπο και τη διαδικασία καταχώρισης των οφει-
λών στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, να ορίζει

κάθε σχετικό θέµα µε τη διαχείριση και την παρακολού-
θηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύµ-
φωνη γνώµη της ∆ιοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, µπορεί να µεταβάλλονται τα κριτήρια και
οι προϋποθέσεις καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία
ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και του επαναχαρακτηρι-
σµού τους ως εισπράξιµων και να ρυθµίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των
συνεπειών της καταχώρισης.»

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

Το άρθρο 82Α του ν.δ. 356/1974 (ΚΕ∆Ε, Α΄ 90) αντικα-
θίσταται ως εξής:

« Άρθρο 82Α
∆ιαγραφή των οφειλών προς το ∆ηµόσιο

1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο, 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 συντρέ-
χουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες στις περι-
πτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 82 ε-
νέργειες για το χαρακτηρισµό τους ως ανεπίδεκτων εί-
σπραξης,

β. έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για την α-
νταλλαγή των πληροφοριών και των διαδικασιών ανα-
γκαστικής είσπραξης για τα κράτη µε τα οποία υφίστα-
νται αντίστοιχες συµφωνίες και σε κάθε περίπτωση του-
λάχιστον µε τα κράτη - µέλη της Ε.Ε.,

γ. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κα-
τόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η
ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτή-
σεων 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 έκδο-
ση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.

2. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο, καθώς
και συµβεβαιωµένες οφειλές προς τρίτους που δεν έ-
χουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης σύµφωνα µε
το άρθρο 82 µπορούν να διαγραφούν, χωρίς να απαιτεί-
ται η συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1,
εφόσον εµπίπτουν αποκλειστικά και µόνο στις ακόλου-
θες κατηγορίες οφειλών:

α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιο-
δήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρο-
νόµοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονοµιά,

β. οφειλές ανά φορολογούµενο µικρότερες του ποσού
του εκάστοτε ελάχιστου ποσού φόρου από την καταβο-
λή 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
∆ιεύθυνσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν εισήγη-
σης της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων ή της ∆ιεύ-
θυνσης Τελωνειακών ∆ιαδικασιών, κατά περίπτωση, και
µετά από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµο-
σίων Εσόδων για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1,
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β) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσό-
δων κατόπιν εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ει-
σπράξεων ή της ∆ιεύθυνσης Τελωνειακών ∆ιαδικασιών
κατά περίπτωση για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.

γ) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσό-
δων κατόπιν εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ει-
σπράξεων ή της ∆/νσης Τελωνειακών ∆ιαδικασιών κατά
περίπτωση µετά την παρέλευση της προθεσµίας της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 82.

4. Μέχρι 31.12.2013 προκειµένου να εκκαθαριστεί το
χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσµων οφειλών παρέχεται η δυ-
νατότητα διαγραφής βασικών οφειλών που έχουν γεν-
νηθεί 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 προ-
σώπου. Η διαγραφή των παραπάνω οφειλών γίνεται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων.

5. Με απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων
µπορεί να ρυθµίζει τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικα-
σία καταχώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών, να
ορίζει κάθε σχετικό θέµα µε τη διαχείρισή τους, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφα-
ση που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ∆ιοι-
κητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί
να µεταβάλλονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις κατα-
χώρισης των οφειλών στα βιβλία διαγραφών.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.5.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

1. Μετά το άρθρο 70Α του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φο-
ρολογίας Εισοδήµατος, Κ.Φ.Ε., Α΄ 151) προστίθεται νέο
άρθρο 70 Β ως εξής:

«Άρθρο 70 Β
Ειδική ∆ιοικητική ∆ιαδικασία –

Ενδικοφανής προσφυγή
1. Ο υπόχρεος, εφόσον αµφισβητεί οποιαδήποτε πρά-

ξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογική
αρχή, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή µε αί-
τηµα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητι-
κής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέ-
τασης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων. Η αί-
τηση 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 Επανεξέ-
τασης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, προ-
κειµένου η τελευταία να αποφανθεί.

3. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βε-
βαιώνεται άµεσα από τη φορολογική αρχή και καταβάλ-
λεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβη-
τούµενου 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 ανωτέ-

ρω. 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 ανεπα-
νόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί από-
φαση εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της αί-
τησης στη φορολογική αρχή, η αίτηση αναστολής θεω-
ρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρω-
µής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση
καταβολής προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσµης καταβο-
λής του φόρου.

5. Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της εν-
δικοφανούς προσφυγής στην αρµόδια φορολογική αρχή,
η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφα-
ση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαµβάνοντας υ-
πόψη 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 Επανεξέ-
τασης το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον υπό-
χρεο σε ακρόαση. Σε περίπτωση που προσκοµισθούν νέα
στοιχεία στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ή γί-
νει επίκληση νέων πραγµατικών περιστατικών, ο υπόχρε-
ος πρέπει να καλείται σε ακρόαση. Εάν, εντός της προ-
θεσµίας των εξήντα (60) ηµερών, δεν εκδοθεί απόφαση
ή δεν κοινοποιηθεί απόφαση στον υπόχρεο, τότε θεωρεί-
ται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από
την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρε-
ος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκ-
πνοή της ανωτέρω προθεσµίας. Στην περίπτωση των εν-
δικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στην αρµόδια
φορολογική αρχή µέχρι τις 28.2.2014 η προθεσµία του
πρώτου εδαφίου επεκτείνεται σε εκατόν είκοσι (120) η-
µέρες.

6. Εάν µε την απόφαση ακυρώνεται, µερικά ή ολικά, ή
τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, η Υπηρε-
σία Εσωτερικής Επανεξέτασης οφείλει να αιτιολογεί την
απόφαση αυτή επαρκώς µε νοµικούς ή/και πραγµατικούς
ισχυρισµούς. Σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφα-
νούς προσφυγής η αιτιολογία µπορεί να συνίσταται στην
αποδοχή των διαπιστώσεων της οικείας έκθεσης ελέγ-
χου. 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 προ-
σφυγής κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης.

8. Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ε-
πανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφα-
νούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσµίας προς
έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει
προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρί-
ου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ι-
κονοµίας. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθεί-
ας κατά της πράξης προσδιορισµού φόρου που εξέδωσε
η φορολογική αρχή είναι απαράδεκτη.

9. Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων δύναται
να εκδίδει τις αναγκαίες κανονιστικές πράξεις για την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου και ιδίως να καθορίζει
τις λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσω-
τερικής Επανεξέτασης, την εφαρµοστέα διαδικασία και
τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της.»

2.α. Οι διατάξεις της περίπτωσης 1 της παρούσας υπο-
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παραγράφου ισχύουν για πράξεις που εκδίδονται από
1.8.2013.

β. Οι διατάξεις του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύ-
ουν 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 τρια-

κοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, η κατάθεση της αίτη-
σης προς την Ε.∆.Ε.Φ.∆., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου καθιστά αυτήν αποκλειστικά αρµόδια
για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και συνιστά πα-
ραίτηση του αιτούντος από προγενέστερη αίτηση που
τυχόν έχει υποβάλει για τη διοικητική επίλυση αυτής ε-
νώπιον άλλου διοικητικού οργάνου µε βάση άλλες διατά-
ξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Εφόσον η αµφισβητούµενη από τον υπόχρεο διαφορά
του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίµου υπερ-
βαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ,
η Επιτροπή του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικά αρ-
µόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Η Επιτρο-
πή επιλαµβάνεται της διοικητικής επίλυσης του συνόλου
των διαφορών των καταλογιστικών πράξεων που αφο-
ρούν τον ίδιο έλεγχο, εφόσον η διαφορά σε µία τουλάχι-
στον από αυτές καθιστά την Επιτροπή αρµόδια ή απο-
κλειστικά αρµόδια για τη διοικητική επίλυση αυτής.»

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. αντι-
καθίσταται ως εξής:

«4.α. Ο  φορολογούµενος , εφόσον  αµφισβητεί  την
πράξη προσδιορισµού του κύριου ή πρόσθετου φόρου,
προστίµου, προσαυξήσεων, ή/και τελών ή πράξη επιβο-
λής οποιασδήποτε κυρώσεως για παράβαση της φορο-
λογικής 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.∆.Ε.Φ.∆..

β. Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς α-
πευθύνεται στην Ε.∆.Ε.Φ.∆. και υποβάλλεται στην υπη-
ρεσία, η οποία έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη πράξη
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινο-
ποίησης της πράξης προσδιορισµού του κύριου ή πρό-
σθετου 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.∆.Ε.Φ.∆., µέσα σε προθεσµία
επτά (7) ηµερών από την κατάθεσή της συνοδευόµενη α-
πό πράξη του προϊσταµένου της αρµόδιας φορολογικής
αρχής µε την οποία ορίζεται εισηγητής για την ενώπιον
της Επιτροπής συζήτηση της υπόθεσης. Ως εισηγητές ο-
ρίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οι-
κονοµικών ή υπάλληλοι µε δεκαετή τουλάχιστον εµπει-
ρία σε φορολογικούς ελέγχους. Οι εισηγητές οφείλουν
να υποβάλουν στη Γραµµατεία της Ε.∆.Ε.Φ.∆. γραπτή ει-
σήγηση µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµε-
ρών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της πράξης ορι-
σµού τους ως εισηγητών, προκειµένου να προσδιορισθεί
µε πράξη του προέδρου της Ε.∆.Ε.Φ.∆. ηµεροµηνία συ-
ζήτησης της υπόθεσης. Η εισήγηση πρέπει να είναι ε-
παρκώς τεκµηριωµένη µε νοµικούς ή/και πραγµατικούς ι-
σχυρισµούς και να περιλαµβάνει συγκεκριµένη πρόταση

για τη δυνατότητα ή µη διοικητικής επίλυσης της διαφο-
ράς σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις.»

γ. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 70 Α προ-
στίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Αν έχει υποβληθεί προγενεστέρως άλλη αίτηση διοι-
κητικής επίλυσης της διαφοράς σε άλλο υφιστάµενο όρ-
γανο, η αίτηση προς την Ε.∆.Ε.Φ.∆. διαβιβάζεται σε αυ-
τήν, 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 φορο-
λογουµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοι-
κητικής ∆ικονοµίας, 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 χαρα-
κτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, και η ολοκλήρωση αυ-
τής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµά της.

β. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή της εν-
δικοφανούς προσφυγής στην αρµόδια φορολογική αρχή,
η Ε.∆.Ε.Φ.∆ . 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-
ντός της προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών, δεν εκδο-
θεί απόφαση ή δεν κοινοποιηθεί απόφαση στον φορολο-
γούµενο, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έ-
χει απορριφθεί από την Ε.∆.Ε.Φ.∆. και ο φορολογούµε-
νος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκ-
πνοή της ανωτέρω προθεσµίας.

γ. Για τις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον της Ε.∆.Ε.Φ.∆.
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι αποφάσεις
της Ε.∆.Ε.Φ.∆. 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.∆.Ε.Φ.∆. αιτιολογεί την απόφαση αυτή επαρκώς µε νο-
µικούς 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 από-
φαση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την οριστική φο-
ρολογική υποχρέωση του φορολογούµενου, το καταλο-
γιζόµενο ποσό και την προθεσµία καταβολής αυτού.

β. Η αρµόδια φορολογική αρχή δεν έχει δικαίωµα προ-
σφυγής κατά της απόφασης της Ε.∆.Ε.Φ.∆..

γ. Για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφο-
ρών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ε-
φαρµόζονται κατά τα λοιπά οι ισχύουσες διαδικαστικές
και ουσιαστικές διατάξεις για τη διοικητική επίλυση των
φορολογικών διαφορών.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται οι λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της Επιτροπής
και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων της Ε.∆.Ε.Φ.∆..»

ε. Στο τέλος του άρθρου 70 Α προστίθεται νέα παρά-
γραφος ως εξής:

«11. Οι διατάξεις του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε., όπως
τροποποιούνται µε τον παρόντα νόµο, ισχύουν για πρά-
ξεις της  φορολογικής  αρχής  που  εκδίδονται  µέχρι
31.7.2013.»
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.6.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑ-
ΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ 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 κα-
ταβάλλεται στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 54, αν είναι θετική µέχρι τρία
(3) ευρώ µεταφέρεται για καταβολή στην επόµενη φορο-
λογική 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 δήλω-
σης 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 ηµέ-
ρα 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 οφειλόµε-
νου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθε-
σµη την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες
ηµέρα του επόµενου µήνα. Στην περίπτωση που το σύνο-
λο 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 δή-
λωσης. Στην περίπτωση που µε την υποβολή της δήλω-
σης 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, καταβάλ-
λεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσµο την τελευ-
ταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µή-
να για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολο-
γίσθηκε.

Ως καταβολή λογίζεται και η απόσβεση της οφειλής
δια συµψηφισµού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.∆.Ε., Α΄ 90).

Εκκαθαριστική δήλωση χωρίς την καταβολή του οφει-
λόµενου ποσού δεν επάγει έννοµα αποτελέσµατα.

Εκπρόθεσµη δήλωση είναι αποδεκτή µέχρι την ηµερο-
µηνία καταχώρισης στο οικείο βιβλίο της πράξης προσ-
διορισµού του φόρου, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 49 και 50 παράγραφος 1 ή µέχρι
την ηµεροµηνία  κοινοποίησης  της  πράξης  προσδιορι -
σµού του φόρου που εκδίδεται κατόπιν ελέγχου σύµφω-
να µε τις διατάξεις των άρθρων 48Α και 50 παράγραφος
2, για µη καταλογισθέντα µε τις εν λόγω πράξεις επιβο-
λής φόρου ποσά. Μετά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες η υπο-

βολή 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 απο-
κλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δι-
καίωµα έκπτωσης, τα νοµικά πρόσωπα που δεν υπάγο-
νται στο φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγρά-
φων 2 και 3 του άρθρου 3, καθώς και οι αγρότες του ειδι-
κού 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 περιό-
δους κατά τις οποίες πραγµατοποιούν τις ως άνω φορο-
λογητέες πράξεις. Οι δηλώσεις αυτές περιλαµβάνουν
την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και
κάθε άλλης πράξης, για τις οποίες ο φόρος κατέστη α-
παιτητός 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 δηλώσε-

ων, τα στοιχεία που υποβάλλονται µε αυτές, ο τρόπος υ-
ποβολής των δηλώσεων,

β) µπορεί να ορίζεται µεγαλύτερη ή µικρότερη φορο-
λογική 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 ανω-
τέρω δηλώσεων, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινά-
κων 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 αργότε-
ρο µέχρι τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας και ι-
σχύει από το χρόνο έκδοσής της,

δ) καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της επιλογής που α-
ναφέρεται στην παράγραφο 1α.»

4. Στο άρθρο 49 προστίθεται νέα παράγραφος 4α ως ε-
ξής:

«4α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγρά-
φου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των δια-
τάξεων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τµηµατικής
καταβολής ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών και
κάθε άλλης ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξιπρό-
θεσµων οφειλών:

α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβα-
σµού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν µει-
ώνεται ο προβλεπόµενος πρόσθετος φόρος,

β) οι οφειλές που βεβαιώνονται µε τις πράξεις του πα-
ρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκό-
λυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων
οφειλών.

Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν ο φορολογικός
έλεγχος έχει πραγµατοποιηθεί µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 48 ή του άρθρου 48 Α.»

5. Στο άρθρο 50 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως ε-
ξής:
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«6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου
8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξε-
ων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τµηµατικής κα-
ταβολής ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών και κάθε
άλλης ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξιπρόθεσµων
οφειλών:

α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβα-
σµού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν µει-
ώνεται ο προβλεπόµενος πρόσθετος φόρος,

β) οι οφειλές που βεβαιώνονται µε τις πράξεις του πα-
ρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκό-
λυνση 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 πρά-
ξεων του άρθρου 49, για τις οποίες έχει ασκηθεί εµπρό-
θεσµη προσφυγή, η είσπραξη του 50% του ποσού που
βεβαιώθηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ανα-
στέλλεται έως την κοινοποίηση στην αρµόδια φορολογι-
κή αρχή της οριστικής πρωτόδικης απόφασης.

γ) Βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστη-
ρίων 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 ο-
λοκλήρωση 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 περίπτω-
ση.»

10. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο φόρος που οφείλεται βάσει περιοδικών και εκκα-

θαριστικών δηλώσεων, καταβάλλεται εφάπαξ, µε την υ-
ποβολή 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 άρ-
θρου 53 µετά την αφαίρεση των ενδιάµεσων καταβολών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να
ορίζονται ο τρόπος καταβολής του φόρου, οι προϋποθέ-
σεις, 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 παρά-
γραφος 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τρο-
ποποιείται µε την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου,

ισχύουν για τις εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις που
υποβάλλονται από 1.6.2013 και τις εκπρόθεσµες περιο-
δικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.7.2013 και εφε-
ξής.

β) Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως
τροποποιούνται µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρ-
θρου, η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 53
του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιείται µε την παράγρα-
φο 7 του παρόντος άρθρου, οι παράγραφοι 2 και 3 του
άρθρου 54 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιούνται µε
τις διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου
και οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 8 του παρόντος άρθρου ι-
σχύουν για πράξεις προσδιορισµού ή δικαστικές αποφά-
σεις 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 ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Ε.Τ.Α.)

1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συµφέροντος που
συνίστανται στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατη-
γικής, 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 ∆ηµοσίου στις ηλεκτροδοτούµενες, οποτεδήποτε
κατά το διάστηµα από την 1η Μαΐου 2013 έως την 31η
∆εκεµβρίου 2013, δοµηµένες επιφάνειες ακινήτων σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα υποπαράγραφο, το
οποίο θα ονοµάζεται στο εξής έκτακτο ειδικό τέλος ακι-
νήτων (Ε.Ε.Τ.Α.).

2. Αντικείµενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούµε-
νες δοµηµένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε µορ-
φής, ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπερατωµένες ή µη
κατά την ως άνω ηµεροµηνία και ανεξάρτητα από την
ορθή αναγραφή των  στοιχείων  τους  στους  λογαρια -
σµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος.

3. Υποκείµενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο κύριος ή επικαρπω-
τής του ακινήτου ή το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχω-
ρηθεί το ακίνητο µε προσωρινό παραχωρητήριο ή το δι-
καίωµα 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 κά-
θε 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 αποδει-
κνύει 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 µε-
ρών, µε εξαίρεση τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης του ν. 1665/1986 (Α΄ 194), στις οποίες ο µισθωτής έ-
χει 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 ανα-
γράφονται στο λογαριασµό της ∆.Ε.Η. ή των εναλλακτι-
κών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος και µε βάση τα
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οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος α-
κίνητης 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 ηλεκτροδοτούµε-
νων επιφανειών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προη-
γούµενο εδάφιο. Στην περίπτωση που η τιµή των τετρα-
γωνικών 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 δηµοτι-
κών τελών ή, αν δεν υπολογίστηκαν δηµοτικά τέλη, µε
βάση τα τετραγωνικά µέτρα που ελήφθησαν υπόψη για
τον υπολογισµό του δηµοτικού φόρου λόγω του συνυπο-
λογισµού σε αυτά αδόµητης επιφάνειας.

Αν τα τετραγωνικά µέτρα, που λαµβάνονται υπόψη για
τον υπολογισµό του Τ.Α.Π., είναι υπερδιπλάσια της µε-
γαλύτερης τιµής τετραγωνικών µέτρων µεταξύ αυτών
που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό των δηµο-
τικών τελών και για τον υπολογισµό του δηµοτικού φό-
ρου, το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών
µέτρων που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό
των δηµοτικών τελών. Το προηγούµενο εδάφιο δεν ε-
φαρµόζεται, όταν δεν έχουν υπολογισθεί δηµοτικά τέλη
ή τα τετραγωνικά µέτρα που αναγράφονται για τον υπο-
λογισµό τους έχουν τιµή ίση µε µηδέν (0).

Για τα ακίνητα, για τα οποία δεν αναγράφεται τιµή ζώ-
νης στη βάση πληροφοριών του ∆ιαχειριστή Ελληνικού
∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.),
ως τιµή ζώνης λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών της
δηµοτικής ενότητας, όπως αυτές ισχύουν για τον υπολο-
γισµό της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων σε περί-
πτωση που δεν υπάρχουν τιµές στη δηµοτική ενότητα,
λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών του δήµου και σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν τιµές στο δήµο λαµβάνε-
ται ο µέσος όρος των τιµών του νοµού.

Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφά-
νειας, της τιµής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτρο-
δοτούµενου ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στην παρά-
γραφο αυτή, οι ενδιαφερόµενοι πολίτες προσέρχονται
µέχρι τη 15η Μαΐου 2013 στον αρµόδιο δήµο υποβάλλο-
ντας σχετικό αίτηµα, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται
τα στοιχεία ως ακριβή. Οι δήµοι όλης της χώρας ελέγ-
χουν αν  στις  καταστάσεις  που  αποστέλλονται  στο
∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. περιλαµβάνονται  τα  τετραγωνικά µέτρα
του ακινήτου και αν αποτυπώνονται οι ορθές τιµές ζώ-
νης, όπως ισχύουν για τον υπολογισµό της αντικειµενι-
κής αξίας ακινήτων και, σε περίπτωση λάθους, προβαί-
νουν σε  διόρθωσή  τους , µε την  αποστολή  των  νέων
στοιχείων στο ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. µέχρι την 31η Μαΐου 2013.
Στις ίδιες καταστάσεις περιλαµβάνουν και τις διορθώ-
σεις που επήλθαν στα στοιχεία των ακινήτων, µετά από
τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων πολιτών.

Εάν διαπιστωθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, ότι, µε υπαι-
τιότητα των δήµων, έχουν αποσταλεί στο ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.
ανακριβώς τα στοιχεία, τα οποία λαµβάνονται υπόψη για
τον υπολογισµό του Ε.Ε.Τ.Α., µε αποτέλεσµα την επιβο-
λή µεγαλύτερου ποσού Ε.Ε.Τ.Α. από το πράγµατι οφει-
λόµενο, διενεργείται νέα εκκαθάριση του Ε.Ε.Τ.Α.. Στην
περίπτωση που δεν επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Α. ή αυτό υπολογί-
στηκε µειωµένο, διενεργείται βεβαίωση αυτού στον κατά
την περίπτωση 3 της παρούσας υποπαραγράφου υποκεί-
µενο 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 Τιµή ζώνης
προσδιορισµού

ΕΕΤΑ
(ευρώ/τ.µ.)

0,5 Πολύτεκνοι και ανάπη-
ροι των περιπτώσεων
10 και 11 για ακίνητα
που ιδιοχρησιµοποιούν
σε περιοχές µε τιµή
ζώνης
από 0 – 3.000 ευρώ

3 µέχρι 500 ευρώ
4 501 – 1.000 ευρώ
5 1.001 – 1.500 ευρώ
6 1.501 – 2.000 ευρώ
8 2.001 – 2.500 ευρώ
10 2.501 – 3.000 ευρώ
12 3.001 – 4.000 ευρώ
14 4.001 – 5.000 ευρώ
16 άνω των 5.001 ευρώ

Πίνακας β΄ - συντελεστής προσαύξησης

Συντελεστής προσαύξησης Παλαιότητα
1 µέχρι και 26 έτη

1,05 25 µέχρι και 20 έτη
1,10 19 µέχρι και 15
1,15 14 µέχρι και 10
1,20 9 µέχρι και 5
1,25 4 έως 0

1 Ανεξάρτητα από την
παλαιότητα, προκειµέ-
νου για ακίνητα ιδιοκτη-
σίας πολυτέκνων και
αναπήρων των
περιπτώσεων 10 και 11,
που τα ιδιοχρησιµοποι-
ούν και βρίσκονται
σε περιοχές µε τιµή
ζώνης από
0 – 3.000 ευρώ

1 Αν στη βάση πληροφο-
ριών του ∆Ε∆∆ΗΕ
δεν αναγράφεται
ηµεροµηνία κατασκευής
ή παλαιότητα

Για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση, ό-
πως αυτή αναγράφεται µε κωδικό αριθµό 1 στο πεδίο
χρήσης του συστήµατος «ΕΡΜΗΣ» του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε., και
µε εµβαδόν ηλεκτροδοτούµενης επιφάνειας άνω των χι-
λίων (1.000) τετραγωνικών  µέτρων, ο  συντελεστής
προσδιορισµού Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται µειωµένος κατά
τριάντα τοις εκατό (30%) για το άνω των χιλίων τετρα-
γωνικών µέτρων τµήµα και κατά εξήντα τοις εκατό (60%)
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για το άνω των δύο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικών µέ-
τρων 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 ανή-
κουν:

α) στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, στα νοµικά πρόσωπα δηµο-
σίου δικαίου, πλην των οριζοµένων στην επόµενη περί-
πτωση, 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), ε-
φόσον ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για να επιτε-
λούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοι-
νωφελές έργο τους,

γ) στα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης ε΄ της παρ. 7
του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, εφόσον ιδιοχρησιµο-
ποιούνται αποκλειστικά  για  την  εκπλήρωση  των  θρη -
σκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτι-
κών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους,

δ) στα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης στ΄ της παρ. 7
του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, εφόσον ιδιοχρησιµο-
ποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών ε-
γκαταστάσεων για την πραγµατοποίηση των αθλητικών
τους σκοπών και

ε) σε ξένα κράτη, εφόσον αυτά χρησιµοποιούνται για
την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων, υπό τον ό-
ρο της αµοιβαιότητας.

8. Από το Ε.Ε.Τ.Α. απαλλάσσονται:
αα) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών,
ββ) οι κοινόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών κα-

ταλυµάτων (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 επι-
φάνειας των επιχειρήσεων ενοικιαζόµενων δωµατίων
και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων, τα ο-
ποία διαθέτουν ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT σε ι-
σχύ, το οποίο έχει εκδοθεί µε το σύστηµα των κλειδιών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 337/2000 (Α΄ 281), ό-
πως ισχύει.

γγ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα,
µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, εφόσον δεν χρη-
σιµοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο.

δδ) Τα αρχαία µνηµεία και οι χώροι ιστορικών ή αρχαι-
ολογικών µνηµείων.

εε) Τα ακίνητα για τα οποία, στο πεδίο χρήσης του συ-
στήµατος «ΕΡΜΗΣ» του ∆.Ε.∆.∆.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 έ-
τος 2012, τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόµε-
νες διατάξεις του ν.1910/1944 (Α΄ 229) τον βαρύνουν
φορολογικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, Α΄ 151), µε την προ-
ϋπόθεση ότι το ακίνητο αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοι-

κούµενη κατοικία αυτού. Ο µειωµένος συντελεστής ε-
φαρµόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκα-
τοικούµενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επι-
καρπία 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 α-
πό τα προστατευόµενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός
εκ των γονέων τους.

Για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή απαιτεί-
ται 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 εκα-
τόν 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 έ-
κταση που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, για την ε-
πιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την ε-
φαρµογή του µειωµένου συντελεστή,

δ) η  συνολική  αξία  της  ακίνητης  περιουσίας  έτους
2010 του πολύτεκνου να µην υπερβαίνει τις εκατόν πε-
νήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνο-
νται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστα-
τευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. Αν
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 αντί-
στοιχα, 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 προ-
σαυξάνονται 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 περιου-
σίας έτους 2010 του πολύτεκνου και των προστατευόµε-
νων τέκνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν πενή-
ντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται
κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευό-
µενο 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 προϋ-
πόθεση ότι το ακίνητο αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοι-
κούµενη κατοικία αυτού. Ο µειωµένος συντελεστής ε-
φαρµόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκα-
τοικούµενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή κα-
τά συγκυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ή
στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το πο-
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σοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούµενης
κατοικίας κατανέµεται µεταξύ των συζύγων.

Για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή απαιτεί-
ται 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 εκα-
τόν 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 έ-
κταση που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, για την ε-
πιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την ε-
φαρµογή του µειωµένου συντελεστή,

γ) η  συνολική  αξία  της  ακίνητης  περιουσίας  έτους
2010 του δικαιούχου να µην υπερβαίνει τις εκατόν πενή-
ντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται
κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευό-
µενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. Αν το α-
κίνητο ανήκει κατά ποσοστό στους δύο συζύγους ή µόνο
στον ή στη σύζυγο του δικαιούχου και ζητείται ο υπολο-
γισµός του Ε.Ε.Τ.Α. µε την εφαρµογή του µειωµένου συ-
ντελεστή και από τους δύο συζύγους ή µόνο από τον άλ-
λο σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική αξία της ακίνητης πε-
ριουσίας 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. ∆εν οφείλεται το Ε.Ε.Τ.Α. για ένα ακίνητο που α-
ποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία και ανή-
κει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών:

α) σε µακροχρόνια άνεργο µε µη διακοπτόµενο χρόνο
ανεργίας ίσο ή µεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την η-
µεροµηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασµού που περι-
λαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α., εγγεγραµµένο στα µητρώα του ΟΑ-
Ε∆ ή στους καταλόγους προσφεροµένων προς εργασία
του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των πα-
ραρτηµάτων του ή του λογαριασµού ανεργίας προσωπι-
κού ηµερήσιων εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή
του λογαριασµού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και
Θεσσαλονίκης και

β) σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότη-
σης 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. απαι-
τείται 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 εκα-
τόν 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 έ-
κταση που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, για την ε-
πιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την ε-
φαρµογή του µειωµένου συντελεστή,

ε) η  συνολική  αξία  της  ακίνητης  περιουσίας  έτους

2010 του δικαιούχου να µην υπερβαίνει τις εκατόν πενή-
ντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται
κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευό-
µενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..

Για ακίνητα που αποτελούν την κύρια και ιδιοκατοικού-
µενη κατοικία και ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία ή
ποσοστό αυτών σε πρόσωπο που ευρίσκεται σε κατά-
σταση φτώχειας ή απειλείται µε φτώχεια, µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, θα εξειδικευθούν τα κριτήρια
και θα καθορισθούν τα αρµόδια όργανα και η εφαρµο-
στέα διαδικασία για την πληρωµή του Ε.Ε.Τ.Α. σε περισ-
σότερες δόσεις ή για τη µείωση του ύψους του, στο µέ-
τρο που είναι αναγκαίο, ή για την πλήρη απαλλαγή του
από την υποχρέωση καταβολής, έτσι ώστε τα υπόχρεα
πρόσωπα να µπορούν να ανταποκριθούν στην καταβολή
του, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαβίωση των ιδίων ή
των προσώπων που συνοικούν µε αυτούς και τους βαρύ-
νουν φορολογικά.

12. Η βεβαίωση του Ε.Ε.Τ.Α. συντελείται µε την εγ-
γραφή τον Ιούνιο του 2013 του ηλεκτροδοτούµενου ακι-
νήτου στις µηχανογραφικές καταστάσεις της ∆.Ε.Η και
των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος,
οι οποίες πρέπει να συµπίπτουν µε τα µηχανογραφικά
αρχεία του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.. Τα στοιχεία που περιλαµβάνο-
νται στις καταστάσεις αυτές αποτελούν τον τίτλο βεβαί-
ωσης για το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τον αντίστοιχο χρη-
µατικό κατάλογο των αρµόδιων ∆.Ο.Υ..

Αρµόδια φορολογική αρχή είναι η ∆.Ο.Υ. φορολογίας
εισοδήµατος του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου κα-
τά την ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης του λογαριασµού
της ∆.Ε.Η. και των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρι-
κού ρεύµατος.

Εάν κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου είναι περισσό-
τεροι του ενός, αρµόδια είναι η ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισο-
δήµατος ενός εξ αυτών. Η βεβαίωση του Ε.Ε.Τ.Α. πραγ-
µατοποιείται στο όνοµα του κυρίου ή επικαρπωτή µε το
µεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή άλλως στο όνο-
µα 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 πε-
ριπτώσεων 7, 8, 9, 10 και 11, τούτο διαγράφεται, κατά τη
διαδικασία που θα ορισθεί µε την απόφαση της περίπτω-
σης 16. Αν το Ε.Ε.Τ.Α. ή µέρος αυτού έχει καταβληθεί, ε-
πιστρέφεται, κατά τη διαδικασία που θα ορισθεί µε την ί-
δια απόφαση.

13. Το Ε.Ε.Τ.Α. εισπράττεται από τη ∆.Ε.Η. και τους ε-
ναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος σε πέ-
ντε (5) ισόποσες δόσεις στους λογαριασµούς που εκδί-
δονται από αυτούς από τον Ιούνιο του 2013 µέχρι το Φε-
βρουάριο του 2014.

Η καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. ρυθµίζεται κατά τον ίδιο τρό-
πο µε την καταβολή του ποσού για την κατανάλωση του
ηλεκτρικού ρεύµατος, εφόσον η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτι-
κοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος προβαίνουν σε
διακανονισµό ή ρύθµιση µε τους καταναλωτές για την ε-
ξόφληση των λογαριασµών.

14. Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται α-
πό τη ∆.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλε-
κτρικού ρεύµατος αποδίδονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο
µέχρι τη δέκατη ηµέρα του επόµενου µήνα από το µήνα
κατά τον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασµοί,
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όπως ειδικότερα καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση
της περίπτωσης 16. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Οικο-
νοµικός Επιθεωρητής ως αρµόδιος για την παρακολού-
θηση της απόδοσης του Ε.Ε.Τ.Α.. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο
δικαιούται να ζητήσει από τη ∆.Ε.Η. και τους εναλλακτι-
κούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος να δίνουν χρη-
µατικές προκαταβολές έναντι των ποσών, που πρέπει να
αποδοθούν από τις εισπράξεις του Ε.Ε.Τ.Α., και µέχρι εί-
κοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προς είσπραξη ποσού.

Για την αντιµετώπιση των δαπανών είσπραξης του
Ε.Ε.Τ.Α., η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλε-
κτρικού ρεύµατος παρακρατούν από τις εισπράξεις πο-
σοστό 0,25%. Η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές
ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς και ο ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. υποχρε-
ούνται να θέτουν στη διάθεση των αρµόδιων 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 συνολι-
κό οφειλόµενο ποσό δεν έχει καταβληθεί, τότε η ∆.Ε.Η.
και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος,
διαγράφουν τους υπόχρεους καταναλωτές ως προς το
Ε.Ε.Τ.Α., αποστέλλουν κατάσταση στις αρµόδιες υπηρε-
σίες του Υπουργείου Οικονοµικών µέσω της οποίας βε-
βαιώνεται το οφειλόµενο τέλος και οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ.
µεριµνούν για την είσπραξή του, σύµφωνα µε την κείµε-
νη νοµοθεσία.

Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου µπορεί, µε αίτη-
σή του προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ., οποτεδήποτε και για ο-
ποιονδήποτε λόγο, να ζητήσει την αποκοπή του Ε.Ε.Τ.Α.
από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος
και τη βεβαίωση αυτού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., αφού κατα-
βάλει τουλάχιστον την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρό-
θεσµες 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 αρ-
µόδιας ∆.Ο.Υ. ότι ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία
από τον κύριο ή τον επικαρπωτή ή από τον µισθωτή ή
από τον χρήστη, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά
προς τούτο.

16. Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων
Εσόδων ρυθµίζονται:

α) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία για την εί-
σπραξη του Ε.Ε.Τ.Α. µέσω των λογαριασµών κατανάλω-
σης του ηλεκτρικού ρεύµατος και την απόδοση αυτού
στο ∆ηµόσιο,

β) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία για τη βεβαί-
ωση και  είσπραξη  του  τέλους  κατά  τις  διατάξεις  του
Κ.Ε.∆.Ε., σε περίπτωση µη καταβολής του µέσω των λο-
γαριασµών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος,

γ) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία επιστροφής
του τέλους από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., καθώς και ο τρόπος
και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτού στις πε-
ριπτώσεις που διαπιστωθεί ότι δεν επιβλήθηκε αυτό, πα-
ρότι 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 διατάξε-
ων της παρούσας υποπαραγράφου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.8.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗ-
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35
του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) καταργείται από την 1η Ιανουα-
ρίου 2013.

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 35 του ν. 3842/2010,
οι λέξεις «Για τα έτη 2010, 2011 και 2012» αντικαθίστα-
νται 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» αντικαθίστα-
νται από τις λέξεις «Το έτος 2010» και προστίθεται δεύ-
τερο εδάφιο ως εξής:

«Για τα έτη 2011 και 2012 ο φόρος καταβάλλεται σε ε-
πτά (7) ίσες µηνιαίες δόσεις, και για το έτος 2013 κατα-
βάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες µηνιαίες δόσεις, καθεµιά
από τις οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πενή-
ντα (50) ευρώ, µε εξαίρεση την τελευταία, οι οποίες κα-
ταβάλλονται στις προθεσµίες που ορίζονται στο προη-
γούµενο εδάφιο. Η προθεσµία καταβολής της τελευταί-
ας δόσης δεν µπορεί να έχει καταληκτική ηµεροµηνία
µεταγενέστερη από την 28η Φεβρουαρίου 2014.»

4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 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  προσδιορι -
σµού αντικειµενικής αξίας ακινήτων (µικρότερος ή µεγα-
λύτερος), ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόµησης που ι-
σχύει στην περιοχή είναι διαφορετικός.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

1. Στην υποπαράγραφο Ε.2. του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
προστίθεται περίπτωση 3 ως εξής και αναριθµούνται α-
ντιστοίχως οι υφιστάµενες περιπτώσεις 3-7:

«3. α. Στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υ-
πουργείου Οικονοµικών µεταφέρονται στις 31 Ιουλίου
2013 οι αρµοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιµοι
πόροι των ακόλουθων οργανικών µονάδων της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν
στην άσκηση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκη-
σης:

i) ∆ιεύθυνση Εφαρµογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(∆ 30) µε την εξαίρεση των Τµηµάτων Προϋπολογισµού
και ∆ηµοσίων ∆απανών, Μισθοδοσίας και Συντάξεων.

ii) ∆ιεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών (∆32).

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται σε
ισχύ το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2013 µπορούν να εξει-
δικευθούν περαιτέρω οι προαναφερόµενες λειτουργίες
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
που µεταφέρονται στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Ε-
σόδων, καθώς και να ρυθµιστούν ειδικότερα ζητήµατα
που αφορούν στη µεταφορά του προσωπικού και των
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διαθέσιµων πόρων. Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να
προβλεφθεί προγενέστερη ηµεροµηνία εφαρµογής των
διατάξεων της παρούσας υποπερίπτωσης. Μεταξύ της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων και της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων συνάπτεται
µέχρι τις 31 Ιουλίου 2013 µνηµόνιο συνεργασίας που
µπορεί να τροποποιείται όποτε κριθεί απαραίτητο και κα-
θορίζει τις  υπηρεσίες  που  παρέχονται  από  τη  Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων στη Γενική
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων.

β. Οι αρµοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρµογής
της φορολογικής νοµοθεσίας και προσωρινού φορολογι-
κού ελέγχου, ιδίως στους παρακρατούµενους και επιρρι-
πτόµενους φόρους, µε έµφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ο
έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων της τελωνειακής νο-
µοθεσίας, όπως προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004, συµπεριλαµβα-
νοµένου του προσωπικού και των πόρων που είναι ανα-
γκαίοι για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων, µε-
ταβιβάζονται στις 31 Οκτωβρίου 2013 στη Γενική Γραµ-
µατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Ο έλεγχος των υποθέσεων για τις οποίες εκδίδεται ε-
ντολή ελέγχου µέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013 ολοκληρώ-
νεται από  το  Σώµα  ∆ίωξης  Οικονοµικού  Εγκλήµατος
(Σ.∆.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 προβλέπο-
νται στην υποπερίπτωση β΄ της παρούσας περίπτωσης,
οι αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµο-
σίων Εσόδων µπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους των
µεταφορικών µέσων, καταστηµάτων, αποθηκών και άλ-
λων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από
τον φορέα εκµετάλλευσής τους και του τελωνειακού κα-
θεστώτος, υπό το οποίο τελούν όπως επίσης σε κατα-
σχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, µέσων µεταφοράς
και άλλων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων και  ηλε-
κτρονικών µέσων αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµέ-
νων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις α΄
και δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004. Η διά-
ταξη του προηγούµενου εδαφίου σε καµία περίπτωση
δεν αποστερεί το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµα-
τος (Σ.∆.Ο.Ε.) από τις παραπάνω εξουσίες, κατά την ά-
σκηση των αρµοδιοτήτων που αυτό διατηρεί.

δ. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών µεταφέρεται στις 31 Ιουλίου 2013 στη
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων, συµπεριλαµβανο-
µένου του προσωπικού και των διαθέσιµων πόρων. Με α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται σε ισχύ το
αργότερο στις 31 Ιουλίου 2013 µπορεί να ρυθµισθούν ει-
δικότερα θέµατα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή
της διάταξης αυτής και να προβλεφθεί προγενέστερη η-
µεροµηνία 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 ∆ηµοσίων Εσόδων
και για την υποβολή στο Α.Σ.Ε.Π. των αντίστοιχων αιτη-

µάτων για τις σχετικές προκηρύξεις, σύµφωνα µε τις κεί-
µενες διατάξεις.

(10) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκ-
δίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµο-
σίων Εσόδων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως µπορεί να καθορίζεται ειδικό σύστηµα προα-
γωγών και βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των
υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων
κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που
προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν. 3528/2007) και κάθε άλλη διάταξη. Το σύστηµα µπο-
ρεί να περιλαµβάνει το οργανόγραµµα των µονάδων που
συγκροτούν τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων και
κανόνες που σχετίζονται µε τις προαγωγές και τη µετα-
κίνηση υπαλλήλων. Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Ε-
σόδων έχει πλήρη εξουσία εφαρµογής του συστήµατος
που καθορίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην πα-
ρούσα υποπερίπτωση . Οι  κείµενες  διατάξεις  που  δεν
συνδέονται µε το σύστηµα προαγωγών και βαθµολογι-
κής εξέλιξης παραµένουν σε ισχύ για το προσωπικό της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων.»

3. Στην  περίπτωση  4 της  υποπαραγράφου Ε .2. του
ν. 4093/2012, πριν από την αναρίθµησή της µε την περί-
πτωση 1 της παρούσας υποπαραγράφου, προστίθεται
στοιχείο δ΄ ως εξής και αναριθµείται το επόµενο στοι-
χείο ε΄.

«δ. Συστήνεται Γνωµοδοτικό Συµβούλιο της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων. Το Συµβούλιο του προη-
γούµενου εδαφίου αποτελείται από πέντε µέλη που ορί-
ζονται µε θητεία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία
χρόνια. ∆ύο 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 ∆ηµο-
σίων Εσόδων χωρίς δικαίωµα ψήφου, ως εκ της ιδιότη-
τάς του. Το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο αναφέρεται στον Υ-
πουργό Οικονοµικών, παρέχει συµβουλές σε µείζονα θέ-
µατα στρατηγικής της φορολογικής και τελωνειακής δι-
οίκησης συµπεριλαµβανοµένων και θεµάτων ανθρώπι-
νου 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 φο-
ρείς και επιβεβαιώνει ότι ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµο-
σίων Εσόδων ασκεί τις εξουσίες του δεόντως. Το Συµ-
βούλιο δεν έχει οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα, ούτε
πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν σε συγκεκριµένους
φορολογουµένους.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που δηµο-
σιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το αργότε-
ρο µέχρι τη 15η Ιουλίου 2013 ρυθµίζονται όλα τα ανα-
γκαία θέµατα για τη λειτουργία του Γνωµοδοτικού Συµ-
βουλίου 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 Συµβουλί-
ου για την άσκηση των καθηκόντων τους,

δ) τίθενται κανόνες για την αντιµετώπιση συγκρούσε-
ων συµφερόντων,

ε) καθορίζεται η ελάχιστη συχνότητα των συνεδριάσε-
ων,
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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 παρ. 5
του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, όπως προστέθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Με αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Ε-
σόδων, ύστερα από γνώµη του Γενικού Γραµµατέα του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι-
κής ∆ιακυβέρνησης που διατυπώνεται εντός δεκατεσσά-
ρων ηµερών, µπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται
η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των Υπηρεσιών της Γενι-
κής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι-
κονοµικών και να συστήνονται ή να καταργούνται ή να
συγχωνεύονται ή να αναστέλλεται η λειτουργία οργανι-
κών µονάδων επιπέδου αυτοτελούς γραφείου ή αυτοτε-
λούς τµήµατος ή τµήµατος ή υποδιεύθυνσης ή διεύθυν-
σης της εν λόγω Γενικής Γραµµατείας.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΡΑΤΙ-
ΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Συνιστάται οργανική µονάδα επιπέδου ∆ιεύθυνσης,
µε τίτλο «Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων» υπα-
γόµενη απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος
µπορεί να εκχωρεί την αρµοδιότητα στον Γενικό Γραµµα-
τέα του Υπουργείου Οικονοµικών.

2. Τα Υπουργεία και οι εποπτευόµενοι από αυτά φο-
ρείς, προωθούν στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενι-
σχύσεων όλα τα σχέδια που αφορούν σε διαχείριση ή
παροχή κρατικών πόρων, πριν την τελική έγκριση και υιο-
θέτησή τους και σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται
στον παρόντα νόµο. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενι-
σχύσεων εξετάζει τα προτεινόµενα σχέδια ως προς τη
συµβατότητά τους µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσε-
ων και εκφράζει έγγραφη γνώµη, η οποία προσαρτάται
σε κάθε σχέδιο.

3. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων επιπλέ-
ον:

α. Έχει την πλήρη ευθύνη για την κοινοποίηση των
σχεδίων κρατικών ενισχύσεων, εκ µέρους της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 108 της Συνθήκης
Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). ∆ιαχειρί-
ζεται το  ηλεκτρονικό  σύστηµα  κοινοποιήσεων SANI
(State Aid Notification System: ∆ιαδραστική Αναφορά
Κρατικών Ενισχύσεων) και είναι ο µοναδικός συνοµιλη-
τής 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 εθνι-
κό επίπεδο: συνεργάζεται µε τα υπουργεία και τους λοι-
πούς φορείς και αρχές µέσω του δικτύου αποκεντρωµέ-
νων µονάδων κρατικών ενισχύσεων.

δ. Επιβλέπει και παρακολουθεί την πορεία και την πρό-
οδο των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων, ειδικότερα ό-
σων είναι στο στάδιο της εξέτασης από την Επιτροπή ή
όσων αφορούν ανάκτηση παράνοµων κρατικών ενισχύ-
σεων. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων βοηθά
στη διαµόρφωση απαντήσεων προς την Επιτροπή σε θέ-
µατα 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 Ε-
πιτροπή.

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 Οι-
κονοµικού Συµφέροντος, σύµφωνα µε το άρθρο 106 της
ΣΛΕΕ. Συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και συ-
ντάσσει την περιοδική έκθεση για τις Υπηρεσίες Γενικού
Οικονοµικού Συµφέροντος.

η. Παρακολουθεί  και  συντάσσει  τον  ετήσιο  πίνακα
Κρατικών Ενισχύσεων SARI (State Aid Reporting
Interactive: ∆ιαδραστική Αναφορά Κρατικών Ενισχύσε-
ων).

θ. Συµµετέχει στα συµβουλευτικά όργανα της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της Επιτροπής για τον καθο-
ρισµό των νέων κανόνων- ανακοινώσεων και διαδικα-
σιών 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 ό-
λων των υφιστάµενων κρατικών ενισχύσεων κατά τα ο-
ριζόµενα στην υποπαράγραφο Β.8. του παρόντος νόµου.

ιγ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν
εισηγήσεως του Προϊσταµένου της Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων, καθορίζονται περαιτέρω λεπτο-
µέρειες - διευρυµένα καθήκοντα σχετικά µε το ρόλο και
τις αρµοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενι-
σχύσεων σύµφωνα µε τις αναθεωρήσεις της πολιτικής
των κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτή χαράσσεται από
τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. : ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Συνιστάται στην Κεντρική Μονάδα θέση Προϊσταµέ-
νου αυτής µε βαθµό ∆ιευθυντή. Ως προϊστάµενος της
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται δη-
µόσιος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικο-
νοµικών ή υπάλληλος από το στενό και ευρύτερο δηµό-
σιο τοµέα και τις ανεξάρτητες αρχές, κατά τη διαδικασία
του άρθρου 55 παρ. 21 του ν. 4002/2011 (Α΄180) και, µε-
τά τη λήξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄
222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµι-
κής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµο-
γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», κατά τις δια-
τάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

2. Η ανωτέρω Μονάδα στελεχώνεται από υπαλλήλους
όλων των κλάδων κατηγοριών και ειδικοτήτων του Υ-
πουργείου Οικονοµικών, καθώς και από υπαλλήλους από
το στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και τις ανεξάρτη-
τες αρχές, οι οποίοι αποσπώνται για το σκοπό αυτό στην
Κεντρική Μονάδα. Κατά παρέκκλιση των κειµένων διατά-
ξεων στη Μονάδα µπορούν να αποσπασθούν υπάλληλοι
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από τη Μονάδα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης (ΜΟ∆) Α.Ε. και
τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσωπικό της
Μονάδας που µεταφέρεται ή αποσπάται είναι έως είκοσι
(20) άτοµα. Οι υπηρετούντες στο Υπουργείο Οικονοµι-
κών 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 Επι-
στηµονικού Προσωπικού.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται:
α. η διάρθρωση και ο αριθµός των υπαλλήλων που α-

παιτούνται για τις ανάγκες στελέχωσης της Κεντρικής
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ανά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα. Οι υπάλληλοι µεταφέρονται και αποσπώ-
νται σε αυτή µε την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική
θέση, βαθµό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχουν, µε συ-
νεκτίµηση της αίτησής τους και των αναγκών της Μονά-
δας,

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 πα-
ρόντος άρθρου,

δ. η διαδικασία επιλογής του προϊσταµένου και των υ-
παλλήλων.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β .4.: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ -
ΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Η επιφορτισµένη µε τις κρατικές ενισχύσεις υπηρε-
σία κάθε Υπουργείου µετονοµάζεται σε «Αποκεντρωµέ-
νη 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 παρό-
ντος, 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 προετοιµα-
σία και η προώθηση σχεδίων για γνωµοδότηση ή και έ-
γκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.
Η Αποκεντρωµένη Μονάδα κάθε Υπουργείου είναι επί-
σης αρµόδια και υπεύθυνη για τα σχέδια που προετοιµά-
ζονται και προωθούνται από τους εποπτευόµενους φο-
ρείς της.

3. Έργο των Αποκεντρωµένων Μονάδων είναι επίσης :
α. Ο έλεγχος αναφορικά µε την ύπαρξη κρατικών ενι-

σχύσεων, όλων των σχεδίων νόµου που εισάγονται προς
ψήφιση από τον φορέα στον οποίο ανήκει ή που επο-
πτεύει η εκάστοτε Αποκεντρωµένη Μονάδα.

β. Ο έλεγχος αναφορικά µε την ύπαρξη κρατικών ενι-
σχύσεων, όλων των λοιπών πράξεων που εκδίδονται από
τον φορέα στον οποίο ανήκει ή που εποπτεύει η εκάστο-
τε Αποκεντρωµένη Μονάδα.

γ. Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων
που δεν απαιτούν κοινοποίηση (όπως οι ενισχύσεις ήσ-
σονος σηµασίας) κατόπιν οδηγιών της Κεντρικής Μονά-
δας.

δ. Η προώθηση στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενι-
σχύσεων όλων των σχεδίων που ενδεχοµένως εµπεριέ-
χουν µεταφορά και διάθεση κρατικών πόρων σε κάποιον
ωφελούµενο, που συνοδεύονται από αναλυτική περιγρα-
φή 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 Ευρωπαϊ-
κή 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 επικυρω-
µένο χρήστη της Αποκεντρωµένης Μονάδας στο εν λό-
γω 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 έ-
χουν πραγµατοποιηθεί για τις υφιστάµενες κρατικές ενι-
σχύσεις του φορέα τους. Η ηλεκτρονική αυτή υποβολή
πραγµατοποιείται επίσης από επικυρωµένο χρήστη. Οι ε-
πικυρωµένοι 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 παρα-
κολούθησης κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 30 του
παρόντος νόµου, ως προς τα µέτρα αρµοδιότητάς τους.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β .5.: ∆ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου που εκδί-
δεται κατόπιν προτάσεως του Πρωθυπουργού, συγκρο-
τείται ∆ιυπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων η ο-
ποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 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΄ 98/2005). 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, Υποδο-
µών, Μεταφορών και ∆ικτύων και τους εκάστοτε αρµόδι-
ους Υπουργούς, θέµατα στην αρµοδιότητα των οποίων
έρχονται προς συζήτηση. Αναπληρωτές ορίζονται οι α-
ντίστοιχοι 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 ση-

µαντικό αντίκτυπο στην οικονοµική δραστηριότητα της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.

β) Των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων όπου υπάρ-
χουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάµεσα στους αρµό-
διους φορείς και στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενι-
σχύσεων ή/και των αρµόδιων φορέων µεταξύ τους.

γ) Των θεµάτων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγ-
µάτευσης σε υψηλό επίπεδο µε τα αρµόδια όργανα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Η Επιτροπή µπορεί να προσκαλεί κατά περίπτωση
εκπροσώπους ∆ηµόσιων Φορέων, Ανεξάρτητων Αρχών
και ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων, κατά την εξέταση θεµάτων.

4. Η Επιτροπή συγκαλείται µετά από πρόσκληση του
Προϊσταµένου της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενι-
σχύσεων ή ενός εκ των µελών της Επιτροπής. Ο προϊ-
στάµενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσε-
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ων 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 γρα-
πτά πρακτικά, στα οποία παρατίθενται αναλυτικά οι λό-
γοι που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειο-
ψηφία, τηρουµένων των διατάξεων του Κώδικα ∆ιοικητι-
κής ∆ιαδικασίας.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.6.: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗ-
ΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥ-
ΣΕΩΝ

Τα σχέδια, τα οποία µπορεί να περιέχουν µεταφορά
και διάθεση κρατικών πόρων προς δηµόσιους ή ιδιωτι-
κούς φορείς, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, συ-
µπεριλαµβανοµένων εγγυήσεων, χορηγήσεων, εκχωρή-
σεων, φορολογικών και άλλων απαλλαγών, αποκρατικο-
ποιήσεων, επενδύσεων, υπόκεινται σε αναλυτικό έλεγχο
για πιθανή ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων.

Η διαδικασία γνωµοδότησης από την Κεντρική Μονά-
δα Κρατικών Ενισχύσεων είναι η εξής:

1. Η χορηγούσα αρχή ετοιµάζει το προσχέδιο και το υ-
ποβάλει για εξέταση στην Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρα-
τικών Ενισχύσεων, στην οποία υπόκειται.

2. Η Αποκεντρωµένη Μονάδα διενεργεί εντός είκοσι
εργάσιµων ηµερών προκαταρκτικό έλεγχο για την ύπαρ-
ξη κρατικών ενισχύσεων. Κατά τον έλεγχο, συµπληρώ-
νεται αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο κατά το πρότυπο των
ερωτηµατολογίων της Ε.Ε. που εκπονείται από το Κέ-
ντρο ∆ιεθνούς  και  Ευρωπαϊκού Οικονοµικού  ∆ικαίου
(Κ∆ΕΟ∆) σε συνεργασία µε την Κεντρική Μονάδα Κρατι-
κών Ενισχύσεων.

3. Τα σχέδια, νοµοθετικής ή διοικητικής φύσης, τα ο-
ποία µπορεί να περιέχουν άµεση ή έµµεση κρατική ενί-
σχυση 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 α-
ποφασίζει και ενεργεί ως εξής:

α) Αν το σχέδιο δεν περιέχει κρατική ενίσχυση, η Κε-
ντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων εκφράζει προ της
υιοθέτησης του σχεδίου, έγγραφη θετική γνώµη εντός
είκοσι εργάσιµων ηµερών, η οποία προσαρτάται και συ-
νοδεύει το σχέδιο. Με τη θετική γνώµη, το σχέδιο υιοθε-
τείται.

β) Αν το σχέδιο εµπεριέχει στοιχεία κρατικών ενισχύ-
σεων, η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων γνωµο-
δοτεί προς τη χορηγούσα αρχή, µέσω των Αποκεντρω-
µένων Μονάδων, ως προς απαιτούµενες βελτιώσεις προ-
κειµένου το µέτρο να είναι συµβατό µε τους κανόνες
κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτοί διαµορφώνονται από
την Επιτροπή. Εάν κριθεί αναγκαίο, το σχέδιο κοινοποι-
είται στην  Επιτροπή σύµφωνα  µε το  άρθρο  108 της
ΣΛΕΕ.

5. Ένα σχέδιο δεν µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη θετι-
κή γνώµη της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσε-
ων. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της Κεντρικής Μο-
νάδας και της χορηγούσας αρχής, η υπόθεση παραπέ-
µπεται στη ∆ιυπουργική Επιτροπή, σύµφωνα µε τα όσα
ορίζονται στην υποπαράγραφο Β.5.

6. Σε περίπτωση που θεσπιστεί ρύθµιση η οποία δεν έ-

χει υποβληθεί στη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, η Μο-
νάδα Κρατικών Ενισχύσεων ενηµερώνει σχετικά τον αρ-
µόδιο φορέα, ο οποίος οφείλει να απόσχει από την υλο-
ποίηση του µέτρου, µέχρι την έκδοση γνώµης.

7. Οι αποφάσεις µεταφοράς κρατικών πόρων συνυπο-
γράφονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, ύστερα από
γνώµη της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

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

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

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.8.: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. ∆ηµιουργείται  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 περιλαµβά-
νει όλες τις κρατικές ενισχύσεις, που έχουν δοθεί στην
ελληνική επικράτεια κατόπιν εγκριτικής απόφασης της
ΕΕ, τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί βάσει του κανονι-
σµού 1998/2006 (L 379/5 EL της 28.12.2006), καθώς και
αυτές του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού 800/2008
(L 214/3 EL της 9.8.2008).

3. Για τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών συ-
γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών Ο-
µάδα ∆ιοίκησης Έργου µε αντικείµενο το σχεδιασµό, υ-
λοποίηση, υποστήριξη και διαχείριση του Πληροφορια-
κού Συστήµατος.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.9.: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕ-
ΩΝ

1. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων σε συ-
νεργασία µε τις Αποκεντρωµένες Μονάδες είναι υπεύ-
θυνη για την εφαρµογή των αποφάσεων που αφορούν α-
νάκτηση παράνοµων κρατικών ενισχύσεων.

Ειδικότερα:
α. Σε περίπτωση που η απόφαση της Ε.Ε. δεν περιέχει

αναλυτικές πληροφορίες για την ταυτότητα των αποδε-
κτών ούτε για τα ποσά της ενίσχυσης που πρέπει να α-
νακτηθούν, η Κεντρική Μονάδα συντονίζει και καθοδηγεί
τις Αποκεντρωµένες Μονάδες, οι οποίες προσδιορίζουν
χωρίς καθυστέρηση τις επιχειρήσεις που αφορά η από-
φαση, 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 Επιτρο-
πής για αποτελεσµατική εφαρµογή των ανακτήσεων).

β. Η Κεντρική Μονάδα συντονίζει τις ενέργειες της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας σχετικά µε την ανάκτηση της ε-
νίσχυσης από τους τελικούς αποδέκτες σύµφωνα µε ορι-
ζόµενα στο άρθρο 14 παρ. 1 του υπ’ αριθµ. 659/1999 ∆ια-
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δικαστικού Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρ-
θρου 108 της ΣΛΕΕ όπως ισχύει.

γ. Η Κεντρική Μονάδα είναι το κεντρικό σηµείο επα-
φής µε την Ε.Ε. αναφορικά µε την εφαρµογή της ανά-
κτησης. Σε περίπτωση δυσκολιών, ενηµερώνει την Επι-
τροπή προτείνοντας απαραίτητες ρυθµίσεις για την ε-
φαρµογή της απόφασης.

δ. Η Κεντρική Μονάδα συµβουλεύει τις αποκεντρωµέ-
νες Μονάδες ως προς τον υπολογισµό των τόκων της α-
νάκτησης, χρησιµοποιώντας το επιτόκιο αναφοράς και
τη µέθοδο ανατοκισµού όπως αυτή έχει προσδιοριστεί
στο Κεφάλαιο V του Κανονισµού ΕΚ 794/2004 και υπο-
λογίζονται από την ηµεροµηνία κατά την οποία η ενίσχυ-
ση τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου µέχρι την πραγ-
µατική της επιστροφή. Επίσης, ελέγχει τα τελικά ποσά
πριν τα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Οι Αποκεντρωµένες Μονάδες:
α. Παρέχουν στην Κεντρική Μονάδα τις απαραίτητες

πληροφορίες για τον προσδιορισµό των τελικών αποδε-
κτών 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 εφαρµο-
γή της ανάκτησης, σε συνεργασία και συµφωνία µε τις ο-
δηγίες της Κεντρικής Μονάδας.

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

1. Με την ενηµέρωσή της για απόφαση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής που αφορά ανάκτηση από την Ελληνική
∆ηµοκρατία παράνοµων κρατικών ενισχύσεων, η Κεντρι-
κή Μονάδα έρχεται σε επαφή µε τη χορηγούσα αρχή, ώ-
στε να συλλέξει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση.

2. Η Κεντρική Μονάδα συµβουλεύει τις Αποκεντρωµέ-
νες 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 Μονά-
δες να τις υιοθετήσει άµεσα. Οι Αποκεντρωµένες Μονά-
δες υποχρεούνται να εφαρµόσουν τις ενέργειες αυτές
µέσα στην οριζόµενη προθεσµία και να αναφέρουν τα α-
ποτελέσµατα στην Κεντρική Μονάδα.

Η Κεντρική Μονάδα ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή 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 εί-
ναι υποχρεωµένοι να επιστρέψουν το ποσό µε τους ανα-
λογούντες 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 αποτε-
λεσµατική εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3
του άρθρου 14 του υπ΄ αριθµ. 659/1999 ∆ιαδικαστικού
Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 108 της
ΣΛΕΕ, όπως ισχύει (L 83 EL της 27.3.1999).

Κατ’ εξαίρεση, για καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων,
θεσµοθετηµένα σε χρονικό σηµείο προγενέστερο των
15 ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου

αυτού, τα οποία κρίθηκαν µεν παράνοµα, αλλά η επίσηµη
διαδικασία έρευνας δεν έχει ξεκινήσει σε χρονικό ση-
µείο προγενέστερο των 8 ετών από την ηµεροµηνία έ-
ναρξης ισχύος του νόµου αυτού, και τα οποία αφορούν
ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε παραλήπτες που ενερ-
γοποιούνται σε παραµεθόριες περιοχές της Ελλάδας, η
απόφαση ανάκτησης διαβιβάζεται πριν εκδοθεί µέσω της
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα ανά-
κτησης µε ευνοϊκότερους όρους, για λόγους προστα-
σίας της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
σύµφωνα µε το άρθρο 174 ΣΛΕΕ.

4. Αναστέλλεται η χορήγηση κάθε συµβιβάσιµης ενί-
σχυσης σε οποιονδήποτε αποδέκτη οφείλει να επιστρέ-
ψει 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 ανά-
κτησης εγγράφονται στον πίνακα των απαιτήσεων σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στον Πτωχευτικό Κώδικα, ο
οποίος κυρώθηκε µε το ν. 3588/2007 (Α΄153), όπως αυ-
τός ισχύει, άρθρο 135 επόµενα.

6. Στο άρθρο 202 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας,
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄
97), προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως, η δε υφι-
στάµενη παράγραφος 4 αναριθµείται σε παράγραφο 5.

«4. Αναστολή κατά πράξεως που µετά από απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διατάσσει την ανάκτηση πα-
ράνοµης ή ασυµβίβαστης µε την εσωτερική αγορά κρατι-
κής ενίσχυσης, κατά την έννοια του άρθρου 108 παρά-
γραφος 2 της ΣΛΕΕ, χορηγείται αν πληρούνται σωρευτι-
κά 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 προσφυ-
γή, 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 ε-
κτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης θα του προκαλέ-
σει ανεπανόρθωτη βλάβη.

Η χορήγηση αναστολής αποκλείεται αν από τη στάθµι-
ση της βλάβης του συµφέροντος του αιτούντος και του
συµφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται ότι οι
αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή της αίτησης ανα-
στολής είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτού-
ντος. Κατά την εκτίµηση των παραπάνω προϋποθέσεων,
το δικαστήριο οφείλει να λαµβάνει υπόψη τις αποφάσεις
των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της νοµι-
µότητας της ενωσιακής πράξης, καθώς και τη διάταξη
που τυχόν εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστι-
κών µέτρων.»

7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 205 του Κώδικα ∆ιοι-
κητικής ∆ικονοµίας, 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
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τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον, αν εκδοθεί απόφαση
του αρµοδίου δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί
αιτήσεως οριστικής ή προσωρινής δικαστικής προστα-
σίας κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η
οποία διατάσσει την ανάκτηση παράνοµης κρατικής ενί-
σχυσης.»

8. Το άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) τροποποιεί-
ται 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 ∆ΟΥ» 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 περισσότε-
ρες της µίας δραστηριότητες που εµπίπτουν στην αρµο-
διότητα περισσοτέρων υπηρεσιών, αρµόδια είναι η υπη-
ρεσία που εποπτεύει την κύρια δραστηριότητα του νοµι-
κού προσώπου.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β .11.: ΤΕΛΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η στελέχωση της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ό-
πως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 26 του παρόντος νό-
µου ολοκληρώνεται εντός προθεσµίας 3 µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος. Μέχρι την ολοκλήρωση της
στελέχωσης αυτής, οι σχετικές µε τις κρατικές ενισχύ-
σεις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υ-
πουργείου Οικονοµικών εξακολουθούν να ασκούνται α-
πό αυτή στη συνέχεια οι αρµοδιότητες αυτές µεταφέρο-
νται στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων της υ-
ποπαραγράφου Β.2. του παρόντος νόµου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1. : ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς 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 ευρωπαϊ-
κά ή διεθνώς αναγνωρισµένα εκτιµητικά πρότυπα.

«Πιστοποιηµένος εκτιµητής»: Κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο οποιασδήποτε µορφής, το οποίο διενεργεί ε-
κτιµήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο, έχει
λάβει την πιστοποίηση της υποπαραγράφου Γ.2. του πα-
ρόντος νόµου και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πιστο-
ποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών, που
προβλέπεται στο ίδιο άρθρο.

«Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή» : Ορίζεται η ∆ιεύθυνση Το-
µέων Παραγωγής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1. Το επάγγελµα του πιστοποιηµένου εκτιµητή ασκεί-
ται ελεύθερα µετά πάροδο τριµήνου από την αναγγελία
έναρξής του στην Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή και την εγ-
γραφή του πιστοποιηµένου εκτιµητή στο Μητρώο Πιστο-
ποιηµένων Εκτιµητών.

Το Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών τηρείται στην
Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή και δηµοσιεύεται στην ιστοσε-
λίδα του Υπουργείου Οικονοµικών. Στην ίδια αρχή τηρεί-
ται κατάλογος διενεργηθεισών εκτιµήσεων.

2. Προκειµένου περί φυσικών προσώπων, η αναγγελία
συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση πιστοποίησης, όπου αναφέρεται ο συγκεκρι-
µένος 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 Αρµό-
διας ∆ιοικητικής Αρχής. Ο αιτών πρέπει να µην έχει κα-
ταδικαστεί αµετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργηµα ή
για τα πληµµελήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης,
υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστίας,
ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανει-
στών, τοκογλυφίας ή για κάποιο άλλο οικονοµικής φύσε-
ως έγκληµα.

γ. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχο-
λής της ηµεδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται
από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρι-
σµένοι από τον αρµόδιο ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Ανα-
γνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆Ο-
ΑΤΑΠ) ως ισότιµοι και αντίστοιχοι ή ισότιµοι προς τους α-
πονεµόµενους από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ι-
δρύµατα.

δ. Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος
δηλώνει τα εκτιµητικά πρότυπα (ευρωπαϊκά ή διεθνή)
που εφαρµόζει κατά τη διενέργεια εκτιµήσεων και τη δέ-
σµευσή του για την πιστή τήρηση του κώδικα δεοντολο-
γίας της υποπαραγράφου Γ.8..

ε. Βεβαίωση µε υπογραφή και σφραγίδα πιστοποιηµέ-
νου 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 προϋ-
ποθέσεις:

αα) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιµητής από φορέα διαπι-
στευµένο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆)
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 οποιο-
δήποτε 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 εξετά-
σεων, όπως αυτή ορίζεται στην υποπαράγραφο Γ.3. απο-
κλειστικά στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στην Ελλά-
δα διαπιστευµένοι φορείς πιστοποίησης κατά το στοι-
χείο αα) της παρούσας υποπερίπτωσης.
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ζ. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο
πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος από τον ενδιαφερόµε-
νο.

η. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, το οποίο
πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος από τον ενδιαφερόµε-
νο.

3. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, η αναγγελία
συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση πιστοποίησης, στην οποία θα αναφέρεται ο
συγκεκριµένος ή οι συγκεκριµένοι κλάδοι, στους οποί-
ους επιθυµεί να πιστοποιηθεί.

β. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο
πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος από το ενδιαφερόµε-
νο νοµικό πρόσωπο.

γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, το οποίο
πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος από το ενδιαφερόµε-
νο νοµικό πρόσωπο.

δ. Επικυρωµένο αντίγραφο του ιδρυτικού του εγγρά-
φου ή τυχόν τροποποιητικού αυτού, από το οποίο να
προκύπτει ότι στο σκοπό του προβλέπεται η παροχή ε-
κτιµητικών υπηρεσιών.

ε. Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι
στο νοµικό πρόσωπο απασχολείται ένας ή περισσότεροι
πιστοποιηµένοι εκτιµητές, οι οποίοι είναι και οι µόνοι αρ-
µόδιοι να διενεργούν εκτιµήσεις για λογαριασµό του νο-
µικού προσώπου.

4. Η Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή µπορεί εντός τριών (3)
µηνών από την υποβολή της αναγγελίας να απαγορεύ-
σει την έναρξη του επαγγέλµατος εφόσον δεν πληρού-
νται οι ανωτέρω νόµιµες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει
η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, η Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή ενηµερώνει
εγγράφως τον ενδιαφερόµενο ότι δεν είναι δυνατή η εγ-
γραφή του στο Μητρώο, γνωστοποιώντας του και τους
σχετικούς λόγους.

5. Εφόσον πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέ-
σεις, η Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή εγγράφει τον ενδιαφε-
ρόµενο στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, εντός
τριών µηνών, στον κλάδο ή στους κλάδους στους οποί-
ους έχει πιστοποιηθεί και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3.: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Το πιστοποιητικό του στοιχείου γγ) της υποπερίπτω-
σης στ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ.2. του
παρόντος νόµου χορηγείται µετά από επιτυχία του εν-
διαφερόµενου σε εξετάσεις, στο γνωστικό αντικείµενο
του κλάδου ή των κλάδων, στους οποίους επιθυµεί να πι-
στοποιηθεί. Οι εξετάσεις διεξάγονται κυρίως µε το σύ-
στηµα των πολλαπλών επιλογών. Ο ενδιαφερόµενος υ-
ποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή,
συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώ-
σεων α΄, γ΄ και ε΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγρά-
φου Γ.2. του παρόντος νόµου.

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο α-
πό Εξεταστική Επιτροπή, τα µέλη της οποίας είναι τα ε-
ξής:

α. ∆ύο µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(∆.Ε.Π.) από συναφείς, ως προς το γνωστικό αντικείµενο
του εκτιµητή, Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές, µε τους α-
ναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο αρχαιότερος ορίζε-
ται πρόεδρος. Τα εν λόγω µέλη δεν θα πρέπει να ασκούν
το επάγγελµα του πιστοποιηµένου εκτιµητή.

β. ∆ύο εκπρόσωποι του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιµη-

τικής µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών µετά από πρόταση του Ελληνικού
Ινστιτούτου Εκτιµητικής.

γ. Ένας Προϊστάµενος Τµήµατος ή ∆ιεύθυνσης, της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.

Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου 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 Αρµό-
διας Αρχής.

3. Η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει νόµιµα, όταν
παρίστανται, ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, περισ-
σότερα από τα µισά των διορισµένων τακτικών µελών (α-
παρτία). Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται εγ-
γράφως, κατά πλειοψηφία και µε συνοπτική αιτιολογία.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδε-
ται εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, ύστερα από εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής,
ορίζονται µεταξύ άλλων, η εξεταστέα ύλη και τα θέµατα
των εξετάσεων, ο τρόπος βαθµολόγησης των υποψη-
φίων, η διαδικασία, ο τρόπος, τα κριτήρια, οι όροι, οι προ-
ϋποθέσεις εξέτασης των υποψηφίων εκτιµητών ενώπιον
της Εξεταστικής Επιτροπής και κάθε άλλο θέµα συναφές
µε τη λειτουργία της Επιτροπής και τη διενέργεια των ε-
ξετάσεων. 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 υ-
ποπαραγράφου Γ.4.. Με όµοια απόφαση ορίζεται η εξε-
ταστέα ύλη, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του πα-
ραβόλου της συµµετοχής των υποψηφίων στις εξετά-
σεις, καθώς και η αµοιβή των µελών της Εξεταστικής Ε-
πιτροπής του παρόντος άρθρου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4.: ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές δύνανται να δραστηριο-
ποιούνται και να πιστοποιούνται σε έναν ή περισσότε-
ρους από τους εξής κλάδους:

α) Ακίνητα
β) Μηχανολογικός και Τεχνικός εξοπλισµός - Βιοµηχα-

νικές εγκαταστάσεις
γ) Άυλα αγαθά
δ) Πλοία
ε) Επιχειρήσεις
στ) Κινητά κάθε είδους

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5.: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙ-
ΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείµε-
νης νοµοθεσίας µε τις οποίες καθορίζεται ειδική διαδικα-
σία εκτιµήσεων συγκεκριµένων αγαθών, οι πιστοποιηµέ-
νοι 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 άλ-

λους τίτλους κινητών αξιών ανωνύµων εταιρειών ή συµ-
µετοχές σε άλλες εταιρείες ή συνεταιρισµούς.
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- Πάγια στοιχεία για την προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογι-
στικά Πρότυπα.

- Έργα τέχνης.
- Συλλογές, τιµαλφή, έπιπλα.
- Άυλα αγαθά, περιλαµβανοµένων δικαιωµάτων βιοµη-

χανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας, πνευµατικών, συγγε-
νικών δικαιωµάτων και γενικά κάθε άυλου στοιχείου που
έχει οικονοµική αξία.

- Εκπόνηση µελετών οικονοµικής σκοπιµότητας, εναλ-
λακτικής χρησιµοποίησης ή βέλτιστης χρήσης περιου-
σιακών στοιχείων.

- Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών προγραµ-
µάτων.

- Ακίνητη περιουσία του ενεργητικού των Αµοιβαίων
Κεφαλαίων.

- Ακίνητη περιουσία των Ανώνυµων Εταιρειών Επενδύ-
σεων.

- Μελέτες οικονοµικής σκοπιµότητας, εναλλακτικής ή
βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

- Κοστολόγηση τεχνικών έργων και λοιπών κατασκευ-
ών.

- Ζηµίες από τροµοκρατικές ενέργειες.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.6.: ΑΜΟΙΒΗ

Η αµοιβή για τη διενέργεια εκτιµήσεων καθορίζεται ε-
λεύθερα 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
∆εοντολογίας, που προβλέπεται στο άρθρο 41 του πα-
ρόντος νόµου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.8.: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-
ΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος, θεσπίζεται Κώδικας ∆εοντολογίας των πιστο-
ποιηµένων εκτιµητών.

2. Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές οφείλουν να συµµορ-
φώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του
Κώδικα ∆εοντολογίας.

3. Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές υποχρεούνται ανά διε-
τία να προσκοµίζουν στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή σχε-
τική βεβαίωση, επαγγελµατική ταυτότητα ή άλλο πρό-
σφατο - πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο
να προκύπτει η διαρκής συµµόρφωσή τους µε τις προϋ-
ποθέσεις των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της υποπερι-
πτώσεως στ΄  της  περίπτωσης  2 της  υποπαραγράφου
Γ.2. του παρόντος νόµου. Μέσα σε προθεσµία που δεν υ-
περβαίνει τους δύο µήνες από τη λήξη της ισχύος των α-
νωτέρω στοιχείων.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί η µη πλή-
ρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο Υπουργός Οικονο-
µικών, µετά από σχετική πρόταση της Αρµόδιας ∆ιοικητι-
κής Αρχής, µπορεί να προβεί σε οριστική ή προσωρινή α-
νάκληση της πιστοποίησης, ανάλογα µε τη βαρύτητα της
παράβασης ή την καθ’ υποτροπή συµπεριφορά του πι-
στοποιηµένου εκτιµητή, σε περίπτωση µη πλήρωσης των

προϋποθέσεων της περίπτωσης 3 της παρούσας υποπα-
ραγράφου, αφού  θέσει  στον  ενδιαφερόµενο  εύλογη
προθεσµία για την υποβολή των στοιχείων που προβλέ-
πονται στην περίπτωση 3 και αυτή παρέλθει άπρακτη.

ΥΠΟΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.9. : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟ

1. Συνιστάται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
η οποία εκδίδεται εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος, πενταµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο πιστο-
ποιηµένων εκτιµητών, το οποίο αποτελείται από:

α) Έναν Πάρεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας µε
τον αναπληρωτή του.

β) Έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τον α-
ναπληρωτή του.

γ) Τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τοµέων Παραγω-
γής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.

δ) ∆ύο πιστοποιηµένους εκτιµητές µε ελάχιστη εκτιµη-
τική εµπειρία 10 ετών, µε τους αναπληρωτές τους, οι ο-
ποίοι επιλέγονται µετά από κλήρωση.

Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο αρ-
χαιότερος εκ των δύο Παρέδρων και γραµµατέας υπάλ-
ληλος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον αναπληρωτή του.

Η θητεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τριετής µε
δυνατότητα ανανέωσης.

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται, αυτεπάγ-
γελτα 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 αναξιοπρε-
πούς συµπεριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων
του, καθώς και παραβάσεων του ισχύοντος κώδικα δεο-
ντολογίας και των ευρωπαϊκών ή διεθνών αναγνωρισµέ-
νων εκτιµητικών προτύπων ή προδήλως εσφαλµένων ε-
κτιµήσεων.

ΥΠΟΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.10.: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολογηµέ-
να, µετά από κλήση σε ακρόαση του πιστοποιηµένου ε-
κτιµητή, εκτιµώντας δε τα πραγµατικά περιστατικά, δύ-
ναται να επιβάλει, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παρα-
πτώµατος, τις ακόλουθες ποινές:

α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Χρηµατικό πρόστιµο  έως  ένα  εκατοµµύριο

(1.000.000) ευρώ, ανάλογο της βαρύτητας του παραπτώ-
µατος και του ύψους της προκληθείσας ζηµίας. Σε περί-
πτωση 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 πρόστι-
µο δύναται να ανέλθει έως ποσού ίσου µε το δεκαπλάσιο
της αµοιβής που τιµολογήθηκε στον πελάτη.

γ) Προσωρινή στέρηση πιστοποίησης για χρονικό διά-
στηµα µέχρι ένα έτος.

δ) Οριστική διαγραφή του πιστοποιηµένου εκτιµητή α-
πό το Μητρώο.

Για την επιµέτρηση του επιβαλλόµενου προστίµου σε
κάθε µία από τις υποπεριπτώσεις α΄ έως και δ΄ της περί-
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πτωσης αυτής λαµβάνονται υπόψη, ενδεικτικώς, η σοβα-
ρότητα της παράβασης, ο κίνδυνος για την αξιοπιστία
και την ορθή λειτουργία του θεσµού των πιστοποιηµέ-
νων εκτιµητών, ο τυχόν προσπορισµός οφέλους και η τυ-
χόν συνδροµή στο πρόσωπο του παραβάτη της ιδιότητας
του κυρίου εταίρου στην περίπτωση άσκησης του επαγ-
γέλµατος από νοµικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση διαπίστωσης της τέλεσης παράβασης α-
πό πιστοποιηµένο εκτιµητή, που διενεργεί πιστοποιήσεις
στο όνοµα και για λογαριασµό νοµικού προσώπου, η ευ-
θύνη του πιστοποιηµένου εκτιµητή δεν αίρει την τυχόν
σωρευτική πειθαρχική ευθύνη του νοµικού προσώπου.

Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται για λόγους προστα-
σίας του δηµοσίου συµφέροντος να δηµοσιοποιεί µε κά-
θε πρόσφορο κατά την κρίση του µέσο τις αποφάσεις αυ-
τού που αφορούν την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

2. Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου
χωρεί προσφυγή στα αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, µέ-
σα σε προθεσµία 60 ηµερών από την κοινοποίησή τους.

3. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή της
περίπτωσης 3 της  παρούσας  υποπαραγράφου αποτε -
λούν έσοδα του ∆ηµοσίου και εισπράττονται κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974), από την εκάστοτε αρµόδια φορολογική αρχή,
η οποία οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Αρµόδια ∆ιοι-
κητική Αρχή για την είσπραξη ή µη του προστίµου.

4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο στο πλαίσιο της διερεύνη-
σης υποθέσεως για τη διαπίστωση της τυχόν τέλεσης
παραβάσεων της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισί-
ου που διέπει τις εργασίες των πιστοποιηµένων εκτιµη-
τών δύναται να λαµβάνει κατά την κρίση του ένορκες ή
ανωµοτί µαρτυρικές καταθέσεις, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονο-
µίας, και να ζητά επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή έγγρα-
φα που σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκοπό της
πιστοποίησης και να καταγράφει τις σχετικές απαντή-
σεις.

5. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων, σύµφωνα µε την
περίπτωσης 4 της παρούσας υποπαραγράφου, πραγµα-
τοποιείται στην έδρα της Αρµόδιας ∆ιοικητικής 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 µάρ-
τυρας και µνηµονεύει την αρχή στην οποία αυτό καλεί-
ται. Η κλήση επιδίδεται στο εξεταζόµενο πρόσωπο µε δι-
καστικό επιµελητή, εφαρµοζοµένων αναλόγως των άρ-
θρων 47 έως 57 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, 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 έ-
δρα του εκτός του νοµού Αττικής. Η προθεσµία κλήσης
παρατείνεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το
εξεταζόµενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα του ε-
κτός 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 µαρτυ-
ρικής κατάθεσης. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τον τόπο
και την ηµεροµηνία της κατάθεσης, την ώρα κατά την ο-

ποία άρχισε και τελείωσε η κατάθεση και το ονοµατεπώ-
νυµο του µέλους του Πειθαρχικού Συµβουλίου που έλα-
βε την κατάθεση, του γραµµατέα και του µάρτυρα, κα-
θώς και ακριβή καταγραφή όσων κατατέθηκαν από τον
µάρτυρα. Η έκθεση διαβάζεται από όλα τα παρευρισκό-
µενα κατά την εξέταση πρόσωπα και υπογράφεται από
αυτά. Αν κάποιο από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπο-
γράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Η έκθεση αποτε-
λεί 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 επαναλαµβάνο-
νται σε αυτήν), η αναγραφή των ονοµάτων και των επω-
νύµων ή η υπογραφή των προσώπων που παρευρέθηκαν
στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο αντίγρα-
φα, από τα οποία ένα αντίγραφο δίδεται στον µάρτυρα
και το άλλο τίθεται στο φάκελο της υπόθεσης.

Ψευδείς ή ανακριβείς µαρτυρικές καταθέσεις τιµωρού-
νται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 225 του Ποινικού Κώδικα.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.11.: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑ-
ΞΕΙΣ

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 Ειδι-
κό Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.), νοείται εφεξής το
σύνολο των πιστοποιηµένων εκτιµητών του παρόντος
νόµου.

3. Καταργείται οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διά-
ταξη, 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 αναλά-
βει το Σ.Ο.Ε. διεκπεραιώνονται µέσα σε χρονικό διάστη-
µα τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, το Σ.Ο.Ε. παύει να αναλαµ-
βάνει νέες υποθέσεις εκτιµήσεων.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.12.: ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την κατάργηση του
Σ.Ο.Ε., όπως οι εκκρεµείς δίκες, η διαφύλαξη και διαχεί-
ριση των αρχείων, κάθε θέµα κατάστασης προσωπικού
και κάθε άλλο σχετικό θέµα, ρυθµίζονται, κατά περίπτω-
ση, µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε.. Οι εν λόγω αποφάσεις θα εκ-
δοθούν εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, η οποία θα εκδοθεί εντός έξι µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, ρυθµίζονται ζητήµατα κινη-
τής και ακίνητης περιουσίας, τρόπου διάθεσης των τα-
µειακών υπολοίπων και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέ-
ρειας.

2.α. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκ-
κρεµότητες, που υφίστανται κατά την κατάργηση του
Σ.Ο.Ε., µεταφέρονται στα Υπουργεία Οικονοµικών και
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∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε., τα οποία συνεχίζουν και τις
εκκρεµείς δίκες.

β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα ε-
πί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
Σ.Ο.Ε., περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση ο-
ποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς α-
ντάλλαγµα, στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, 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 ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµά-
των, που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε..

Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, ο Υπουργός Οικονοµικών προβαίνει στη διενέρ-
γεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κα-
τά τις  διατάξεις  του  παρόντος  άρθρου  περιέρχονται
στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Απόσπασµα
της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που
αποκτώνται κατά κυριότητα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακι-
νήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρ-
µοδίου, κατά περίπτωση, Υποθηκοφυλακείου ή Κτηµατο-
λογικού Γραφείου.

γ. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογα-
ριασµών του Σ.Ο.Ε., µεταφέρονται µέσα σε τρείς (3) µή-
νες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε εντολή του Υ-
πουργού Οικονοµικών, σε λογαριασµό του ∆ηµοσίου, α-
ποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού και εγ-
γράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογι-
σµό εξόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της 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 φό-
ρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων που αφο-
ρούν τις εν λόγω εκκρεµείς υποθέσεις, καθώς και για
την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των φορολογικών
διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόµενων διαφο-
ρών 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 ε-
ξής:

«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 ε-
κατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.

ββ) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύµων Εταιρειών

που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένες οικονο-
µικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύψος των α-
καθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα
έστω µιας των ως άνω επιχειρήσεων υπερβαίνουν τα εί-
κοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) ευρώ για τη διαχει-
ριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009.

γγ) Υποθέσεις  επιχειρήσεων  που  αφορούν  ανέλε -
γκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε µορφής µετασχη-
µατισµό που έγινε µέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από
το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τό-
πο αρµοδιότητα ∆ΟΥ για τη φορολογία του εισοδήµατός
τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρή-
σεις που προήλθαν από το µετασχηµατισµό υπάγονται
στην ελεγκτική αρµοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Με-
γάλων Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα όρια της περίπτω-
σης αα΄.»

3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2γ του άρ-
θρου 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, ε-
κτός των υποθέσεων που µεταφέρονται στο Κέντρο Ε-
λέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου. Εξαιρετι-
κά για  τις  υποθέσεις  ελεγκτικής  αρµοδιότητας  της
∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, σύµφωνα µε την εν λό-
γω ΑΥΟ, ο έλεγχος θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί α-
πό τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές χωρίς να απαιτείται
έκδοση νέας εντολής από το ΚΕ.ΜΕ.Π.. Το ΚΕ.ΜΕ.Π. εί-
ναι αρµόδιο για τις ως άνω υποθέσεις και για τη µετ’ έ-
λεγχο διαδικασία.»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3α του άρθρου
34 του ν. 4141/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως προς τον έλεγχο, τα ∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά
Κέντρα έχουν αρµοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορο-
λογικού ελέγχου σε:

αα) Φορολογούµενους µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα ά-
νω των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ και µέχρι
είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) ευρώ για τη δια-
χειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009,
χωρικής αρµοδιότητάς τους.

ββ) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύµων Εταιρειών
που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένες οικονο-
µικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύψος των α-
καθάριστων 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  ανέλε -
γκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε µορφής µετασχη-
µατισµό που έγινε µέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από
το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τό-
πο αρµοδιότητα ∆ΟΥ για τη φορολογία του εισοδήµατός
τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρή-
σεις που προήλθαν από το µετασχηµατισµό υπάγονται
στη ελεγκτική αρµοδιότητα των ∆ΕΚ σύµφωνα µε τα ό-
ρια της περίπτωσης αα΄.»

5. Οι περιπτώσεις Βi και Βiii της παραγράφου 3α του
άρθρου 34 του ν. 4141/2013 αντικαθίστανται ως εξής :

«Βi. Το ∆ιαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (∆.Ε.Κ.)
Θεσσαλονίκης ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε µία
(1) Υποδιεύθυνση, πέντε (5) Τµήµατα, από τα οποία ένα
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αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής:
α) Υποδιεύθυνση
Τµήµατα Ελέγχου Α΄ έως και ∆΄
β) Στον Προϊστάµενο του ∆ΕΚ Θεσσαλονίκης υπάγο-

νται απευθείας :
αα) Αυτοτελές Τµήµα ∆ικαστικού και Νοµικής Υποστή-

ριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Εί-
σπραξης Εσόδων.

ββ) Γραφείο ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστή-
ριξης.»

«Βiii. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α΄149)
παύει να ισχύει δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου.»

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

« 6. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ε-
λέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγά-
λων Επιχειρήσεων, της Υποδιεύθυνσης του ∆ΕΚ Θεσσα-
λονίκης, καθώς και των νέων τµηµάτων και γραφείων
των ∆ΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο χρόνος παύ-
σης λειτουργίας της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ορί-
ζεται σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου.»

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 Γραµ-
µατείας ∆ηµοσίων Εσόδων.

ε. Η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας συνιστώµενων
οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Εσόδων, καθώς και η ηµεροµηνία παύσης λειτουργίας
καταργούµενων οργανικών µονάδων αυτής.»

8. Τα εδάφια που έπονται του πρώτου εδαφίου της πα-
ραγράφου 8β χαρακτηρίζονται ως παράγραφος 8γ.

9. Στην  παράγραφο 9β του  άρθρου  34 του
ν. 4141/2013 µετά από τη λέξη «συµµετοχή» προστίθε-
νται οι λέξεις «προέδρων ή συντονιστών» και µετά από
τη λέξη «τουλάχιστον» αντικαθίστανται οι βαθµοί «Γ΄ ή
∆΄» σε «∆΄ ή Ε΄».

10. Στην παρ. 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 Ε-
πιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ) και το ∆ιαπεριφερειακό Ελεγκτι-
κό Κέντρο (∆ΕΚ) Αθηνών στεγάζονται σε κτίρια εντός
του νοµού Αττικής, το δε ∆ιαπεριφερειακό Ελεγκτικό
Κέντρο (∆ΕΚ) Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε κτίριο εντός
του νοµού Θεσσαλονίκης.»

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

1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται:

α. Η  παράγραφος 2 του  άρθρου  δεύτερου  του
ν. 2688/1999 (Α΄ 40).

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του καταστατικού
της εταιρίας Ο.Λ.Π. Α.Ε. που κυρώθηκε µε το άρθρο τρί-
το 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 ειδι-

κό 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 Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που κυρώθηκε µε το άρθρο ό-
γδοο 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 απεικονι-
στεί σε ειδικό αποθεµατικό, φορολογείται υπό τις προϋ-
ποθέσεις 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 του παρόντος
άρθρου.

3. Η κατάργηση των διατάξεων της περίπτωσης 1 της
παρούσας υποπαραγράφου δεν επηρεάζει τυχόν εκκρε-
µείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου δί-
κες.

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 δυ-
νάµει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται µε
τη διαχείριση ή εκµετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξέ-
νη σηµαία, καθώς και µε τις λοιπές εργασίες που προ-
βλέπονται 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 τροπο-
ποιήθηκε µε την  παράγραφο 22 του  άρθρου  3 του
ν. 4110/2013 (Α΄ 17), αντικαθίσταται από 1.1.2013, ως ε-
ξής:

«γγ) Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη µέθοδο στα-
θερής απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περι-
ουσιακών στοιχείων, προσαυξηµένης  µε τις  δαπάνες
προσθηκών και βελτιώσεων.

Οι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο  περιουσιακό
στοιχείο και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, σύµ-
φωνα µε την ταξινόµηση NACE rev2, έχουν ως εξής:

01. Για όλους τους κλάδους:
Εδαφικές εκτάσεις: 0%
Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιοµηχανο-

στάσια, 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 λογι-
σµικό: 20%

Μέσα µεταφοράς φορτίων: 12%
02. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:
Εδαφικές εκτάσεις για τον τοµέα Β (Ορυχεία-Λατο-

µεία), πλην του Β.09 (Υποστηρικτικές δραστηριότητες ε-
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ξόρυξης): 5%
Μέσα µεταφοράς ατόµων για τους τοµείς N77.11 (Ε-

νοικίαση και εκµίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχα-
νοκίνητων οχηµάτων) και Ο85 (Εκπαίδευση) και µέσα µε-
ταφοράς φορτίων για τον τοµέα Ν77.12 (Ενοικίαση και
εκµίσθωση φορτηγών): 20%

Λοιπά µέσα µεταφοράς για τους τοµείς Η49.1 (Υπερα-
στικές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών), Η49.2 (Σι-
δηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων), Η50 (Πλωτές
µεταφορές) και Η51 (Αεροπορικές µεταφορές) - Για τρέ-
να, 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 προσώ-

πων 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 ε-
φαρµογή αυτού του άρθρου επιβαρύνεται µε τον οικείο
φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ µε την υποβολή δή-
λωσης στην αρµόδια φορολογική αρχή στην οποία υπά-
γεται 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 πραγ-
µατοποιήθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου και υπάγονται στο άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε., ο οικείος
φόρος πρέπει να καταβληθεί από τον υπόχρεο µέσα σε
ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος χωρίς τις νό-
µιµες κυρώσεις.

10.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου
81 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται στις συµβολαιο-
γραφικές 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 κέρ-
δος ή την ωφέλεια που προέκυψε από τη µεταβίβαση ή
την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων που αναφέ-
ρονται σε 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 άρ-
θρου 33 του Κ.Φ.Ε., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
5 του ν. 4110/2013, µετά τη λέξη «ακινήτων» προστίθε-
νται 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 λέ-
ξεις «τα έντυπα» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «οι δηλώ-
σεις απόδοσης φόρου υπεραξίας από µεταβιβάσεις ακι-
νήτων».

12. Οφειλές της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» από
δανειακές συµβάσεις που έχει συνάψει µε πιστωτικά ι-
δρύµατα, για την εξασφάλιση των οποίων έχουν συστα-
θεί εµπράγµατα δικαιώµατα επί του δικαιώµατος εκµε-
τάλλευσης της Εγνατίας Οδού, πριν από τη µεταβίβαση
του δικαιώµατος στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής

Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆.), δύνανται
να αναλαµβάνονται από τον ανάδοχο της σύµβασης α-
ξιοποίησης. Προς το σκοπό αυτόν το Τ.Α.Ι.Π.Ε.∆. επιτρέ-
πεται, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιοποίησης του δι-
καιώµατος εκµετάλλευσης της Εγνατίας Οδού, να συνά-
πτει κάθε αναγκαία σύµβαση.

Από την ανάληψη των οφειλών από τον ανάδοχο της
σύµβασης αξιοποίησης, κατά τα οριζόµενα στα προη-
γούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, οι κάθε εί-
δους υποχρεώσεις της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.»,
τόσο από τις δανειακές συµβάσεις όσο και από κάθε άλ-
λη αιτία που συνδέεται µε αυτές, καθώς και οι εµπράγ-
µατες 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, απαλ-
λάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή άλλο τέ-
λος και  εισφορά  ή  δικαίωµα  υπέρ  του  ∆ηµοσίου,
Ν.Π.∆.∆. ή οποιουδήποτε τρίτου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.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 το-
µέα» προστίθενται οι λέξεις «ούτε στον ευρύτερο δηµό-
σιο 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, συµπεριλαµ-
βανοµένου του Προέδρου του, επιλέγονται µεταξύ προ-
σώπων µε διεθνή εµπειρία σε τραπεζικά θέµατα. Τις θέ-
σεις των υπολοίπων µελών του Γενικού Συµβουλίου συ-
µπληρώνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονο-
µικών και ένα πρόσωπο που ορίζεται από την Τράπεζα
της Ελλάδος.»

3. Στο τέλος της παρ. 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 αποφάσε-
ων και την εκτέλεση των πράξεων του Ταµείου. Ειδικό-
τερα, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ενδεικτικά τις ακό-
λουθες εξουσίες και αρµοδιότητες.»

β. Το στοιχείο γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 4 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«γ. να αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρµο-
διοτήτων της σε οποιοδήποτε από τα µέλη της ή σε στε-
λέχη του Ταµείου, σύµφωνα µε τους γενικότερους ό-
ρους και προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί από το Γενι-
κό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη θέµατα σύγκρουσης
συµφερόντων και υπό την προϋπόθεση ότι ο ∆ιευθύνων
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:
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«Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή σε περίπτωση απουσίας
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 άρ-
θρου 4 του ν. 3864/2010 οι λέξεις «πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τρεις (3) εργά-
σιµες ηµέρες».

β. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρ-
θρου 4 του ν. 3864/2010 οι λέξεις «δύο (2) µελών» αντι-
καθίστανται 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 µέ-
σω ανταλλαγής εγγράφων, ηλεκτρονικών ή µη, εφόσον
ο ∆ιευθύνων 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 έ-
νας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας ή οι αναπληρωτές τους ως Παρατηρητές και χωρίς
δικαίωµα ψήφου.»

10. Το δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 16 του άρ-
θρου 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 το διορισµό των υπολοίπων µε-
λών, 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 εί-
ναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) µέλη της, ένας εκ των
οποίων είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή, σε περίπτωση α-
πουσίας του, το µέλος που τον αντικαθιστά.»

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρ-
θρου 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 Εκτε-
λεστικής Επιτροπής δεν καθίσταται άκυρη λόγω της κέ-
νωσης θέσεως στην Εκτελεστική Επιτροπή ή θέσεων
στο Γενικό Συµβούλιο.»

12. Στην  παράγραφο 19 του  άρθρου  4 του
ν. 3864/2010, όπου αναφέρεται «Γενικό Συµβούλιο» προ-
στίθενται 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  συµφερό-
ντων και  πίστεως όπως ορίζονται  στο άρθρο 16Β δε-
σµεύουν και τους εκπροσώπους του Ταµείου στα διοικη-
τικά συµβούλια των πιστωτικών ιδρυµάτων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε΄
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του Ν. 3919/2011

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

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 νό-
µου έχουν εφαρµογή στην πρόσβαση και άσκηση επαγ-
γελµάτων και κάθε µη µισθωτής οικονοµικής δραστηριό-

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 δικαί-

ου που ρυθµίζει τις ειδικές πτυχές της πρόσβασης και
της άσκησης δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών σε ει-
δικούς τοµείς ή ειδικά επαγγέλµατα και

β) στις υπηρεσίες γενικού συµφέροντος και γενικού
οικονοµικού συµφέροντος.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε .2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΑΡ -
ΘΡΟΥ 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 Οι-
κονοµικών, 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 παραγρά-
φου 1 του άρθρου 3, εάν:».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε .3.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΑΡ -
ΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 3919/2011

Στο άρθρο 3 του ν. 3919/2011 προστίθεται παράγρα-
φος 3 ως εξής:

«3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν
εφαρµόζονται σε συστήµατα χορήγησης άδειας που επι-
βάλλονται ή επιτρέπονται από κοινοτικούς κανονισµούς
ή από κοινοτικές οδηγίες, όπως αυτές ενσωµατώθηκαν
στο ελληνικό δίκαιο.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.4.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ-
ΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3919/2011

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του ν. 3919/2011 καταργείται. Η προθεσµία τεσσάρων
(4) µηνών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3
του ν. 3919/2011 αρχίζει από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου.

2. Στο άρθρο 9 του ν. 3919/2011 (Α΄32) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος της διάτα-
ξης αυτής τα αρµόδια υπουργεία υποχρεούνται να κωδι-
κοποιήσουν σε νόµο τις διατάξεις νόµων, κανονιστικές
πράξεις και ερµηνευτικές εγκυκλίους αρµοδιότητάς τους
που έχουν καταργηθεί δυνάµει των διατάξεων της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 1 και των άρθρων 2 και 3.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.5.: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-
ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Για την έκδοση νόµων και κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται για την εφαρµογή του ν. 3919/2011 συµπράτ-
τει και ο Υπουργός Οικονοµικών.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.6.: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗ-
ΤΑΣ

Με την επιφύλαξη της τήρησης της νοµοθεσίας περί
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, οι νόµιµα λειτουρ-
γούσες οικείες επαγγελµατικές ενώσεις, οργανώσεις
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και επιµελητήρια των επαγγελµάτων που υπάγονται στο
Κεφάλαιο Α΄ και το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3919/2011 υπο-
χρεούνται να δηµοσιεύουν στον ιστότοπό τους τις παρα-
κάτω πληροφορίες, προς ενίσχυση της διαφάνειας της
λειτουργίας τους:

α. τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις τους,
β. την αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

αναλυτικά ανά αξίωµα,
γ. τα ποσά των ισχυουσών εισφορών ανά είδος και εί-

δος υπηρεσίας  που  παρέχεται  από  αυτές , καθώς  και
τους κανόνες για τον υπολογισµό και την εφαρµογή αυ-
τών,

δ. στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις επιβαλλόµενες
κυρώσεις και περίληψη αυτών,

ε. στατιστικά στοιχεία και ανακοινώσεις σχετικά µε α-
ξιώσεις ή παράπονα που έχουν κατατεθεί από κατανα-
λωτές 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 ∆ΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

1. α. Για τα επαγγέλµατα του αρχαιοπώλη και του ε-
µπόρου νεώτερων µνηµείων, επαναφέρεται: 1) ο περιο-
ρισµός, 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 ε-
µπίπτει στη διάταξη της παραγράφου 2γ 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 2στ
του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32).

β. Για τα επαγγέλµατα του αρχαιοπώλη, του εµπόρου
µνηµείων και του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέ-
χνης επαναφέρεται η υποχρέωση της προηγούµενης δι-
οικητικής 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 τη 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 Υ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, 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 α-
ναπληρωτή του, τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Συ-
ντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων του ανωτέ-
ρω 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 πλη-
ρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

αα. Σε όσους διαθέτουν βασικό τίτλο σπουδών από
Σχολή ή Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης της ανώτατης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (πανεπι-
στηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα) της ηµεδαπής ή ισότι-
µου της αλλοδαπής και έχουν συµπληρώσει διετή απο-
δεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία µετά τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών.

ββ. Στους κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελ-
µατικών προσόντων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έρ-
γων Τέχνης από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµα-
τικών Προσόντων  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρη-
σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι οποίοι έχουν
συµπληρώσει διετή  αποδεδειγµένη επαγγελµατική  ε -
µπειρία µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.

γγ. Η άδεια χορηγείται σύµφωνα µε την ειδικότητα
του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Ενδεικτι-
κά αναφέρονται οι εξής ειδικότητες: συντήρηση πέτρας,
κεραµικού, γυαλιού, ψηφιδωτού, υφάσµατος, µετάλλου,
οργανικών ανασκαφικών ευρηµάτων, ξύλου, ζωγραφι-
κών έργων σε ύφασµα, βιβλίου, χαρτιού, τοιχογραφίας,
φορητών εικόνων, δέρµατος, φωτογραφικού υλικού, ο-
πτικοακουστικού υλικού, εικαστικών έργων µε σύγχρονα
υλικά.

Η ειδικότητα προσδιορίζεται από το βασικό ή και το µε-
ταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τη βεβαίωση προγράµµα-
τος σπουδών που τον συνοδεύει, καθώς και από αποδε-
δειγµένη διετή επαγγελµατική εµπειρία µετά τη λήψη
του βασικού τίτλου σπουδών, ανά ειδικότητα.

∆υνατότητα επέκτασης της άδειας και σε άλλες ειδι-
κότητες είναι δυνατή, έπειτα από νέα γνωµοδότηση της
επιτροπής βάσει του βασικού ή και του µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών και την αντίστοιχη βεβαίωση προγράµ-
µατος σπουδών, καθώς και από αποδεδειγµένη µονοετή
επαγγελµατική εµπειρία σε κάθε πρόσθετη ειδικότητα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη χορήγηση της άδει-
ας θα πρέπει να εξετάζονται το αργότερο εντός δύο µη-
νών 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, αυ-
τοδικαίως, στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης, που τηρείται στη ∆ιεύθυνση Συντήρησης
Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων της Γενικής Γραµµα-
τείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Στο µητρώο αναγρά-
φονται υποχρεωτικά η ειδικότητα, καθώς και η επαγγελ-
µατική 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 δη-
µόσιας ή ιδιωτικής σύµβασης για τη µελέτη, την ανάλη-
ψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουρ-
γία εργαστηρίων συντήρησης.

Το µητρώο επικαιροποιείται ανά τρεις (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 επι-
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βλέπων συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης εγ-
γεγραµµένος στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης, καθώς και η αποκτηθείσα σε αντίστοι-
χους φορείς σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στστ. Συστήνεται τριµελής επιτροπή πειθαρχικού ε-
λέγχου των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Συντηρητών
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, η οποία αποτελείται α-
πό τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στη Γενική Γραµ-
µατεία Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ή τον αναπλη-
ρωτή του, τον ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαι-
οτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
ή τον αναπληρωτή του, και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύ-
θυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων
του ανωτέρω Υπουργείου ή τον αναπληρωτή του. Ο κα-
νονισµός λειτουργίας του οργάνου καθορίζεται µε από-
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως εντός έξι (6) µηνών.

ζζ. Η άδεια δεν µεταβιβάζεται και ανακαλείται, αυτοδι-
καίως, σε περίπτωση παράβασης της σχετικής νοµοθε-
σίας και ειδικότερα του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και της υ-
πουργικής απόφασης  µε αριθµό
ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/11371/7.3.2000 (Β΄ 382), κατόπιν διαπιστω-
τικής απόφασης του οργάνου πειθαρχικού ελέγχου.

γ. Με  προεδρικό  διάταγµα  που  εκδίδεται  µετά από
πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιώµατων καταρτίζεται Κώδικας ∆ε-
οντολογίας Συντηρητών  Αρχαιοτήτων  και  Έργων  Τέ-
χνης. Ο Κώδικας ∆εοντολογίας περιέχει τις αρχές, τις υ-
ποχρεώσεις και τη συµπεριφορά που πρέπει να ακολου-
θεί αυστηρώς κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του ο
Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβα-
σης των όρων που θέτει ο Κώδικας.»

3. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί µε βάση την παρα-
γράφο 6 του άρθρου 9 του ν. 2557/1997, όπως ίσχυε µέ-
χρι την αντικατάστασή της µε τις διατάξεις της προηγού-
µενης παραγράφου, εξακολουθούν να ισχύουν. Οι κάτο-
χοι των  αδειών  αυτών  εγγράφονται αυτοδικαίως  στο
Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ε-
κτός εάν συντρέχει στο πρόσωπό τους το ασυµβίβαστο
του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτωσης δδ΄της υ-
ποπαραγράφου β΄ του παρόντος.

4. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 32 του ν. 3028/2002 σχετικά µε το επάγγελµα του
αρχαιοπώλη και του εµπόρου νεότερων µνηµείων αντι-
καθίστανται, 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  ε -
µπειρία σε αρχαιοπωλείο, ή είναι επιστήµονες επαγγελ-
µατίες συναφών µουσείων υπό τον όρο ότι έχει παρέλ-
θει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από την ηµέρα
διακοπής άσκησης του επαγγέλµατος. Στην περίπτωση
άδειας εµπόρου νεότερων κινητών µνηµείων έχουν διε-
τή σχετική επαγγελµατική εµπειρία σε κατάστηµα εµπό-
ρου νεότερων 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 νεότερων µνηµείων, ή
είναι επιστήµονες επαγγελµατίες συναφών µουσείων υ-
πό τον όρο ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχι-
στον 5 ετών από την ηµέρα διακοπής άσκησης του επαγ-
γέλµατος.

β. ∆ιαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήµατος και απο-
θήκευσης. Στις νησιωτικές περιοχές, αρχαιοπωλεία και
καταστήµατα εµπορίας νεότερων κινητών µνηµείων ι-
δρύονται µόνο σε έδρες Περιφέρειας ή Περιφερειακής
Ενότητας.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.8.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ -
ΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Επαναφέρονται οι ακόλουθες διοικητικές άδειες αρµο-
διότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµα-
τικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής:

1. ∆ιύλισης (παράγραφος 1 του άρθρου 4 και άρθρο 5
του ν. 3054/2002).

2. ∆ιάθεσης 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 καυσί-

µων,
δ) εµπορίας Γ υγραερίων,
ε) εµπορίας ∆ 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. Αδεια  εµφιάλωσης  υγραερίων (άρθρο 9 του

ν. 3054/2002).
7. Άδεια για Προµήθεια Πετρελαιοειδών προϊόντων α-

πευθείας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή, για τις κοι-
νοπραξίες ή τους συνεταιρισµούς, και εφόσον τα προϊό-
ντα προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδοσία των
µελών τους και εφόσον κανένα από τα µέλη τους δεν
προµηθεύεται, µε βάση αποκλειστική σύµβαση, πετρε-
λαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εµπορίας ή δεν
φέρει το σήµα του κατόχου του (παράγραφος 10 του άρ-
θρου 7 του ν. 3054/2002).

8. Γοµωτή – Πυροδότη ν. 2168/1993 (Α΄147) κοινή υ-
πουργική απόφαση  (κ.υ.α.) µε αριθµό  2254/230/1995
(Β΄73), όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί από τις
υπ’ αριθ . Φ .6.9/13370/1560/1995 (Β΄677) και  Φ6.9/
25068/1183/1996 (Β΄ 1035) κοινές υπουργικές αποφά-
σεις, άρθρα 108 έως 110 του νέου Κανονισµού Μεταλ-
λευτικών και  Λατοµικών  Εργασιών  (υπ’ αριθ . ΥΑ
∆7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011 (Β΄1227) υπουργική α-
πόφαση, ν. 3852/2010 (Β΄1227), ν. 3982/2011 (Α΄ 143).
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε .9.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Το καθεστώς της προηγούµενης διοικητικής άδειας ε-
παναφέρεται για τους υπαγόµενους στο άρθρο 1 του
ν. 2345/1995 (Α΄ 213) προνοιακούς φορείς, που ιδρύο-
νται από ιδιώτες και φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκο-
πικού ή µη χαρακτήρα ως προς την έκδοση άδειας ίδρυ-
σης, λειτουργίας και αναθεώρησης.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε .10.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑ-
ΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑ-
ΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για την άσκηση ε-
µπορίας λιπασµάτων και παραγωγής και εµπορίας πολ-
λαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, υποχρεούται να
απασχολεί υπεύθυνο επιστήµονα πλήρους απασχόλη-
σης, σε κάθε σηµείο εµπορίας των λιπασµάτων και του
πολλαπλασιαστικού υλικού και σε κάθε επιχείρηση πα-
ραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού σε κάθε σηµείο ε-
µπορίας των λιπασµάτων. Οι πολύ µικρές και µικρές επι-
χειρήσεις εµπορίας λιπασµάτων και παραγωγής και ε-
µπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, ό-
πως οι κατηγορίες των επιχειρήσεων προσδιορίζονται
στη Σύσταση  αριθ . 2003/361/ΕΚ της  Επιτροπής
(L 124/36/20.5.2003), δύνανται να απασχολούν υπεύθυ-
νο επιστήµονα  µερικής απασχόλησης . Με  προεδρικό
διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, που θα εκδοθεί εντός τριµήνου
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζεται κά-
θε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας περί-
πτωσης.

2. Οι επιχειρήσεις εµπορίας λιπασµάτων και παραγω-
γής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ει-
δών απασχολούν υπεύθυνο επιστήµονα, τα προσόντα
του οποίου καθορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που εκδίδονται σύµ-
φωνα 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  λιπα-
σµάτων και στην παραγωγή και εµπορία πολλαπλασια-
στικού υλικού φυτικών ειδών, ώστε να διασφαλίζεται το
ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των
φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που θα εκ-
δοθεί 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 πα-
ραγράφου.

3. Πρόσωπα ισότιµα εκπαιδευµένα σε άλλα κράτη - µέ-
λη της Ε.Ε. για την εµπορία λιπασµάτων και την παρα-
γωγή 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 απασχο-
λούνται ως υπεύθυνοι επιστήµονες στις ως άνω επιχει-
ρήσεις.

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 ορί-
ζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989, της ηµεδα-
πής ή πτυχιούχοι αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλ-
λου κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή ισότιµου πτυχίου ή δι-
πλώµατος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών ε-
κτός 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 ε-
ντός τριµήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου, καθορίζονται οι διαδικασίες συµπληρωµατικής κα-
τάρτισης και ανάκλησης της δυνατότητας εµπορίας γε-
ωργικών φαρµ άκων, 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 άνθρω-
πο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστα-
σία του περιβάλλοντος, δύνανται να απασχολούνται ως
υπεύθυνοι επιστήµονες στις ως άνω επιχειρήσεις.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε .11.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΗΣ 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 ικα-
νότητας 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 αλλοδα-
πής.»

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης δύνα-
νται να τροποποιούνται µε προεδρικό διάταγµα σύµφω-
να µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 1790/1988
(Α΄134).

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε .12.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΗΣ 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.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.13.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΛΙ-
ΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

1. Για τα ακόλουθα επαγγέλµατα αρµοδιότητας του
Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, επαναφέρο-
νται 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-
λείας στο λιµάνι της παρ. 1 του άρθρου 7 του Γενικού
Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 17, που κυρώθηκε µε την
υπ’ αριθ. 3131.1/07/97/3.12.1997 απόφαση του Υπουρ-
γού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 1136), όπως τροποποιήθη-
κε, συµπληρώθηκε και ισχύει, που εµπίπτει στον περιορι-
σµό της παραγράφου 2ι 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 Λιµέ-
να µε αριθµό  17, που  κυρώθηκε  µε την  υπ ’ αριθ.
3131.1/07/97/3.12.1997 απόφαση του Υπουργού Εµπορι-
κής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και
ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου
2γ του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.

γ. Στον καθορισµό υποχρεωτικών δροµολογίων των
λαντζών, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Γενικού Κανονι-
σµού Λιµένα µε αριθµό 17, που κυρώθηκε µε την υπ’ α-
ριθ. 3131.1/07/97/3.12.1997 απόφαση του Υπουργού Ε-
µπορικής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθη-
κε και ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παρα-
γράφου 2ι 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. 2δ του άρ-
θρου 4 και άρθρο 8 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε α-
ριθµό 01 που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 3131.1/01/93/
21.4.1993 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας
(Β΄ 336), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύ-
ει, που εµπίπτει στον περιορισµό της παραγράφου 2ι του
άρθρου 2 του ν. 3919/2011.

ε. Στην άδεια εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυ-
χής µόνο στην περιοχή της Λιµενικής Αρχής που την ε-
ξέδωσε, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 20,
που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 3131.1/03/99/6.4.1999 α-
πόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), ό-
πως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, που εµπί-
πτει 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 αριθµό 20, των ειδών
των θαλασσίων µέσων αναψυχής και του µέγιστου αριθ-
µού τους σύµφωνα µε το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 20,
που κυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 3131.1/03/99/6.4.1999 α-
πόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), ό-
πως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, που εµπί-
πτει στον περιορισµό της παραγράφου 2στ του άρθρου 2
του ν. 3919/2011.

ζ. Στον καθορισµό ελάχιστης απόστασης µεταξύ των
θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού των εκµισθωτών θα-
λασσίων µέσων αναψυχής, ίσης µε τριακόσια (300) µέ-

τρα σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 22 του Γενικού
Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 20, που κυρώθηκε µε την
υπ’ αριθ. 3131.1/03/99/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού
Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), όπως τροποποιήθηκε, συ-
µπληρώθηκε και ισχύει, που εµπίπτει στον περιορισµό
της παραγράφου 2δ 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 Ορ-
γανισµού Πιστοποίησης Αυτοδυτών, άσκησης δραστη-
ριοτήτων προµηθευτή, κατασκευαστή, εκµισθωτή ή πω-
λητή καταδυτικού εξοπλισµού, καθώς και συµµετοχής σε
µετοχική δοµή ή στη διοίκηση νοµικού προσώπου που α-
σκεί τέτοιες ή συναφείς δραστηριότητες, σύµφωνα µε
το εδάφιο γγ΄της υποπαραγράφου ε΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273) και το εδάφιο εε΄ της
υποπαραγράφου στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ α-
ριθ. 2123/03/28.3.2006 απόφασης του Υπουργού Εµπο-
ρικής Ναυτιλίας (Β΄ 449), που εµπίπτει στον περιορισµό
της παραγράφου 2η του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.

θ. Στην απαγόρευση Παροχέα Καταδυτικών Υπηρε-
σιών Αναψυχής να συµµετέχει στη µετοχική δοµή ή στη
διοίκηση Οργανισµού, αναγνωρισµένου σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του ν. 3409/2005, που είναι ο Οργανισµός Πι-
στοποίησης 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 εµπί-
πτει στον περιορισµό της παραγράφου 2η του άρθρου 2
του ν. 3919/2011.

2. Επαναφέρεται η υποχρέωση προηγούµενης έκδο-
σης 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 αριθµό 20, που κυρώθηκε µε την
υπ’ αριθ. 3131.1/03/99/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού
Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), όπως τροποποιήθηκε, συ-
µπληρώθηκε και ισχύει].

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε .14.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  Α -
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Επαναφέρεται η υποχρέωση προηγούµενης έκδοσης
διοικητικής άδειας για την άσκηση των ακόλουθων επαγ-
γελµάτων αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας -
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

α. Εµπορία περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβο-
λής και των λοιπών ειδών του άρθρου 6 του ν. 2168/1993
(Α΄ 147).

β. Εµπορία ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευ-
σης φωτοβολίδων των άρθρων 4 παρ. 1 και 5Α παρ. 2 του
ν. 456/1976 (Α΄ 277).

γ. Παρασκευή  εκρηκτικών  υλών, κατασκευή , µετα-
σκευή, συναρµολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή πυρο-
βόλων όπλων και λοιπών ειδών του άρθρου 5 παρ. 1 του
ν. 2168/1993, καθώς και η γόµωση ή αναγόµωση φυσιγ-
γίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών.

δ. Γόµωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων για εµπορία,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2168/1993.
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ε. Κατασκευή ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτό-
ξευσης φωτοβολίδων των άρθρων 3 και 5Α παρ. 2 του
ν. 456/1976.

στ. Λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπη-
ρεσιών ασφαλείας [άρθρο 2 του ν. 2518/1997 (Α΄ 164)].

ζ. Εργασία προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρή-
σεων παροχής  υπηρεσιών  ασφαλείας  (άρθρο 3 του
ν. 2518/1997).

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

θ. Εργασία προσωπικού σε γραφεία ιδιωτικών ερευνών
(άρθρο 11 του ν. 2518/1997).

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.15.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 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 Του-
ρισµού, στην οποία θα περιγράφεται το ανατιθέµενο έρ-
γο, το ύψος της αµοιβής του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ο
τόπος, ο χρόνος υλοποίησης, ο αριθµός των καταρτιζο-
µένων 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 παρά-
γραφος 7 ως ακολούθως:

«7. Τα ταχύρρυθµα προγράµµατα της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου δύνανται να υλοποιούνται και από
Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου ∆ύο της υποπαρα-
γράφου 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΄:
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.

Στην περίπτωση  α΄  της  παραγράφου 2 του  άρθρου
146Β του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (Υπαλλη-
λικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως προστέθηκε µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, προστίθεται το ακό-
λουθο 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 Κώ-

δικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (Υπαλληλικός Κώδι-
κας, 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 συλλογι-
κών οργάνων του άρθρου 119 του παρόντος, ο Υπουρ-
γός, καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης.»

2. Στο άρθρο 141 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων
Ν.Π.∆.∆. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως
τροποποιήθηκε µε την  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 εκδί-
δονται µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και επιβάλ-
λουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασµού και της ο-
ριστικής παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του
∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου αλλά σε προ-
σφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3.

Στο άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), προστίθεται παρ.
8 ως εξής:

«Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων που εκδί-
δονται µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και επιβάλ-
λουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασµού και της ο-
ριστικής παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του
∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου αλλά σε προ-
σφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.4.

H παρ. 5 του άρθρου 140 του Κώδικα Κατάστασης ∆η-
µοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.∆.∆. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), ό-
πως 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 ∆η-
µοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.6.

Η παρ. 1 του άρθρου 122 του Κώδικα Κατάστασης ∆η-
µοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.∆.∆. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), ό-
πως 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 συµ-
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βούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αρ-
γότερο εντός δύο µηνών από την κλήση σε απολογία εί-
τε µε την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µονοµελούς
οργάνου είτε µε παραποµπή ενώπιον πειθαρχικού συµ-
βουλίου. Σε περίπτωση παραποµπής ενώπιον του πει-
θαρχικού συµβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκλη-
ρώνεται εντός δύο µηνών από την παραποµπή εκτός αν
απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης οπότε ολοκληρώνεται
εντός τεσσάρων µηνών.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.7.

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

«Άρθρο 126
1. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε µε την κλήση του υ-

παλλήλου σε απολογία από το µονοµελές πειθαρχικό
Οργανο είτε µε την παραποµπή του στα συλλογικά Πει-
θαρχικά Όργανα των άρθρων 123 και 124 του παρόντος.
Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός διµήνου
από την κλήση σε απολογία, είτε µε την έκδοση πειθαρ-
χικής απόφασης µονοµελούς οργάνου είτε µε παραπο-
µπή στα συλλογικά όργανα του άρθρου 123 του παρό-
ντος.

2. Τα Συλλογικά Πειθαρχικά όργανα του άρθρου 123
του παρόντος ολοκληρώνουν την πειθαρχική διαδικασία
εντός δύο µηνών από την παραποµπή, είτε µε την έκδο-
ση πειθαρχικής απόφασης είτε µε παραποµπή ενώπιον
του πειθαρχικού συµβουλίου. Σε περίπτωση παραποµπής
ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ολοκληρώνεται η
πειθαρχική διαδικασία εντός διµήνου από την παραπο-
µπή, εκτός εάν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης οπότε
ολοκληρώνεται εντός τετραµήνου από την παραποµπή.

3. Η υπαίτια παράβαση της διάταξης του προηγούµε-
νου εδαφίου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. Το παρά-
πτωµα αυτό, για τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου,
εκδικάζεται µετά από παραποµπή από τον αρµόδιο Γενι-
κό Γραµµατέα ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8.

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 141 του
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (Υπαλληλικός Κώδι-
κας, ν. 3528/2007), όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ.2
του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και όπως αντικαταστά-
θηκαν µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, αντικαθί-
στανται 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.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.9.

Η παρ. 4 του άρθρου 145 του Κώδικα Κατάστασης ∆η-
µοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«4. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20)

ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον υπάλ-
ληλο ή από την περιέλευσή της στα όργανα που δικαιού-
νται να ασκήσουν ένσταση. Η προθεσµία αυτή παρατεί-
νεται κατά είκοσι (20) ηµέρες για εκείνους που διαµέ-
νουν στο εξωτερικό.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.10.

Στην παρ. 7 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.∆.∆. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), ό-
πως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 30 του
ν. 3731/2008 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο
του ν. 4057/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει
για την ένσταση εντός τεσσάρων µηνών από την ηµέρα
περιέλευσης σε αυτό του πλήρους φακέλου της πειθαρ-
χικής διαδικασίας.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.11.

1. Μετά  την  παράγραφο 3 του  άρθρου  2 του
ν. 3074/2002 (Α΄296) προστίθεται παράγραφος 3Α, ως ε-
ξής:

«3Α. Το Σ.Ε.Ε.∆.∆. παρακολουθεί τις πειθαρχικές δια-
δικασίες στους φορείς της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 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.∆.∆..»

2. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
7Α του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) που προστέθηκε µε το άρ-
θρο 10 του ν. 3090/2002 (Α΄ 329), προστίθεται εδάφιο µε
το ακόλουθο περιεχόµενο:

«Το αυτό ισχύει και για το Σ.Ε.Ε.∆.∆. για την εκπλήρω-
ση των υποχρεώσεών του που επιβάλλει ο νόµος».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.12.

Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγρά-
φου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρµόζο-
νται αναλόγως στους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ∆ηµοσίου, ανε-
ξάρτητων αρχών, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτε-
ρου βαθµού, οι θέσεις των οποίων καταργούνται. Σε πε-
ρίπτωση κατάργησης θέσεων σε Ν.Π.Ι.∆., προβλέπεται
καταγγελία της σύµβασης εργασίας των υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄:
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

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

Σκοπός των διατάξεων της παρούσας παραγράφου εί-
ναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

32



λίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011
«για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές», προκειµένου να διασφαλι-
στεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
και να ενισχυθεί µε τον τρόπο αυτόν η ανταγωνιστικότη-
τα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικρών και µεσαίων
(ΜΜΕ).

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.2.: ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(Άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)

Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται στις πλη-
ρωµές που έχουν χαρακτήρα αµοιβής στο πλαίσιο εµπο-
ρικών συναλλαγών.

Εξαιρούνται οφειλές που αποτελούν αντικείµενο δια-
δικασίας αφερεγγυότητας κατά του οφειλέτη, συµπερι-
λαµβανοµένων διαδικασιών αναδιάρθρωσης χρέους (άρ-
θρο 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 ε-

πιχειρήσεων ή µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιων αρ-
χών, η οποία συνεπάγεται την παράδοση αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών έναντι αµοιβής.

2) «∆ηµόσια αρχή»: κάθε αναθέτουσα αρχή, όπως ορί-
ζεται 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 Ο-
δηγίας 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 οικο-
νοµικής 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 προθε-
σµίας, εφόσον πληρούνται οι όροι της περίπτωσης 1 της
υποπαραγράφου Ζ.4. ή της περίπτωσης 1 της υποπαρα-
γράφου Ζ.5..

5) «Τόκος υπερηµερίας»: ο νόµιµος τόκος υπερηµε-
ρίας ή ο τόκος µε επιτόκιο που έχει συµφωνηθεί µεταξύ
επιχειρήσεων, υπό τους όρους που καθορίζονται στην υ-
ποπαράγραφο 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 ε-
πιπλέον ποσοστιαίες µονάδες.

7) «Επιτόκιο αναφοράς»: το επιτόκιο που ορίζει η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον πρόσφατες βα-
σικές της πράξεις αναχρηµατοδότησης.

8) «Οφειλόµενο ποσό»: το κυρίως ποσό που θα έπρε-
πε να έχει καταβληθεί µέσα στη συµβατική ή τη νόµιµη
προθεσµία πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων των επι-
βαλλόµενων φόρων, δασµ ών, 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 εξο-
φληθεί 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 δανει-
στή να απαιτήσει την είσπραξη του χρέους µε αναγκα-
στική 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 οφει-
λόµενο ποσό εµπρόθεσµα, εκτός και εάν ο οφειλέτης
δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.

2. Επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάµηνο του σχε-
τικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρί-
ου 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 περίπτω-
σης 1, ο δανειστής έχει δικαίωµα τόκου υπερηµερίας α-
πό την ηµέρα που ακολουθεί την ηµεροµηνία πληρωµής
ή το τέλος της προθεσµίας πληρωµής που ορίζει η σύµ-
βαση. Εάν η ηµεροµηνία ή η προθεσµία πληρωµής δεν ο-
ρίζεται στη σύµβαση, ο δανειστής έχει δικαίωµα τόκου υ-
περηµερίας κατά την εκπνοή οποιουδήποτε από τα εξής
χρονικά όρια:

α) τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµερο-
µηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιµολογίου ή άλ-
λου ισοδύναµου για την πληρωµή εγγράφου·

β) εφόσον η ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου ή
άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου δεν είναι βέ-
βαιη, τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµε-
ροµηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρε-
σιών·

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 δια-
πιστώνεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών µε τα
οριζόµενα στη σύµβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει
το τιµολόγιο ή το ισοδύναµο για πληρωµή έγγραφο νω-
ρίτερα από την ηµεροµηνία ή την ίδια ηµεροµηνία κατά
την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριά-
ντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία αυ-
τή.

4. Όταν προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή επαλή-
θευσης, µε την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των α-
γαθών ή υπηρεσιών µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, η µέ-
γιστη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας δεν υπερβαίνει
τις τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµερο-
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µηνία παραλαβής των αγαθών ή των υπηρεσιών, εκτός ε-
άν ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά στο κείµενο της σύµ-
βασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κατάφωρα
καταχρηστική για τον δανειστή υπό την έννοια της υπο-
παραγράφου Ζ.8..

5. Η προθεσµία πληρωµής που καθορίζεται στη σύµβα-
ση δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέ-
ρες, εκτός εάν ρητά συµφωνήθηκε διαφορετικά στο κεί-
µενο της σύµβασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εί-
ναι κατάφωρα καταχρηστική για τον δανειστή υπό την
έννοια της υποπαραγράφου Ζ.8..

6. Στην περίπτωση που στη σύµβαση δεν ορίστηκε επι-
τόκιο υπερηµερίας ή αυτό που συµφωνήθηκε είναι κατα-
χρηστικό για τον δανειστή υπό την έννοια της υποπαρα-
γράφου Ζ.8., ισχύει το νόµιµο.

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

1. Κατά τις εµπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφει-
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 ό-
χληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συµβατικές και νοµι-
κές 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 σχε-
τικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρί-
ου 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 οφειλέ-
της είναι δηµόσια αρχή, η προθεσµία πληρωµής δεν υ-
περβαίνει κανένα από τα ακόλουθα όρια:

α) τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµερο-
µηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιµολογίου ή άλ-
λου 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 δια-
πιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαµβανοµένων αγα-
θών 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 απο-
δοχή ή η επαλήθευση, τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέ-
ρες 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 δραστη-
ριότητα βιοµηχανικής ή εµπορικής φύσης, µε την προ-

σφορά αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, και η οποία υ-
πόκειται, ως δηµόσια επιχείρηση, στις απαιτήσεις διαφά-
νειας της Οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης
Νοεµβρίου 2006 για τη διαφάνεια των οικονοµικών σχέ-
σεων µεταξύ των κρατών - µελών και των δηµόσιων επι-
χειρήσεων, καθώς και για τη χρηµατοοικονοµική διαφά-
νεια εντός ορισµένων επιχειρήσεων.

β) Νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ό-
πως 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 υ-
γειονοµική 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 ε-
παλήθευσης κατά την παράγραφο 3 στοιχείο α΄ σηµείο
δ΄ δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέ-
ρες 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 εί-
ναι 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 συµ-
φωνήθηκε διαφορετικά στο κείµενο της σύµβασης και µε
την προϋπόθεση ότι τούτο δικαιολογείται αντικειµενικά
από την ιδιαίτερη φύση ή τα χαρακτηριστικά της σύµβα-
σης. Σε κάθε περίπτωση η προθεσµία δεν υπερβαίνει τις
εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες.

7. Η ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου δεν απο-
τελεί αντικείµενο συµβατικής συµφωνίας µεταξύ του ο-
φειλέτη και του δανειστή.

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

Οι συµβαλλόµενοι µπορούν να συµφωνούν, τηρουµέ-
νων των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθε-
σίας, χρονοδιάγραµµα πληρωµής µε το οποίο θα προ-
βλέπεται η καταβολή του οφειλόµενου ποσού σε δόσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, εάν οποιαδήποτε από τις δόσεις
δεν καταβληθεί έως τη συµφωνηµένη ηµεροµηνία, ο τό-
κος και η αποζηµίωση που προβλέπονται από την παρού-
σα παράγραφο Ζ΄ υπολογίζονται µε αποκλειστική βάση
τα ληξιπρόθεσµα ποσά.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.7.: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

(Άρθρο 6 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)

1. Ο δανειστής δικαιούται να λάβει ως αποζηµίωση α-
πό τον οφειλέτη το κατ’ αποκοπήν ποσό των σαράντα
(40) ευρώ εφόσον καθίσταται απαιτητός τόκος υπερηµε-
ρίας σε εµπορικές συναλλαγές σύµφωνα µε την υποπα-
ράγραφο 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 περί-
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πτωση 1 κατ’ αποκοπήν ποσού, να ζητήσει από τον οφει-
λέτη εύλογη αποζηµίωση για οποιαδήποτε σχετικά υπο-
λειπόµενα έξοδα είσπραξης, που οφείλονται στην καθυ-
στερηµένη πληρωµή του οφειλέτη. Ως έξοδα είσπραξης
λογίζονται µεταξύ άλλων και η δαπάνη για την αµοιβή
πληρεξουσίου δικηγόρου ή οργανισµού είσπραξης οφει-
λών.

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

1. Συµβατικός όρος ή πρακτική που αφορά την ηµερο-
µηνία ή την προθεσµία πληρωµής, το επιτόκιο για την κα-
θυστέρηση της πληρωµής ή την αποζηµίωση για τα έξο-
δα είσπραξης, δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα στην περί-
πτωση 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 περι-
στάσεις της υπόθεσης, συµπεριλαµβανοµένων:

α) τυχόν κατάφωρης παρέκκλισης από τα συναλλακτι-
κά ήθη, αντίθετης προς την καλή πίστη και τη συναλλα-
κτική δεοντολογία·

β) της φύσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας και
γ) του εάν ο οφειλέτης διαθέτει οποιονδήποτε αντικει-

µενικό λόγο απόκλισης από το νόµιµο τόκο υπερηµε-
ρίας, 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 υπο-
παραγράφου Ζ.5. ή από το κατ’ αποκοπήν ποσό κατά την
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.7..

2. Για τους σκοπούς της περίπτωσης 1, συµβατικός ό-
ρος ή πρακτική που αποκλείει τη χρέωση τόκου για την
καθυστέρηση της πληρωµής έχει κατάφωρα καταχρηστι-
κό χαρακτήρα.

3. Για τους σκοπούς της περίπτωσης 1, συµβατικός ό-
ρος ή πρακτική που αποκλείει την αποζηµίωση για τα έ-
ξοδα είσπραξης σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.8. θε-
ωρείται ότι έχει κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα.

4. Κατά την έννοια της περίπτωσης 1, οι αρµόδιες αρ-
χές 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 αυ-
τού και την προστασία του ανταγωνισµού, να ζητήσουν
από το δικαστήριο την παράλειψη της διατύπωσης και
της χρήσης στις συναλλαγές που εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής του παρόντος νόµου, γενικών όρων προφα-
νώς καταχρηστικών κατά την έννοια της περίπτωσης 1
της υποπαραγράφου Ζ.8., οι οποίοι αφορούν το χρόνο
πληρωµής ή τις συνέπειες της καθυστέρησης της πλη-
ρωµής της αµοιβής.

Στη συλλογική αγωγή του προηγούµενου εδαφίου ε-

φαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων
17 έως 19 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191).

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.10.: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(Άρθρο 10 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)

1. Οι αγωγές ή αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης
αρµόδιας αρχής που αφορούν µη αµφισβητούµενες α-
παιτήσεις, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας παραγράφου, δικάζονται κατ’ εξαίρεση, α-
νεξαρτήτως 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 προ-
θεσµίες κλήτευσης του εναγοµένου ή του καθ’ ου η αίτη-
ση και όλες γενικά οι δικονοµικές προθεσµίες που µεσο-
λαβούν έως τη συζήτηση της αγωγής ή της αίτησης, ού-
τε οι καθυστερήσεις που οφείλονται στον ενάγοντα ή αι-
τούντα 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 συµφω-
νηθεί ρητώς µεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, πριν
από την παράδοση των αγαθών, ρήτρα παρακράτησης
της κυριότητας.

2. ∆ιατάξεις 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 σύ-
γκριση µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ευ-
νοϊκότερες για τον δανειστή, εφαρµόζονται οι κείµενες
διατάξεις.

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

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων διασφαλίζει πλήρη δια-
φάνεια όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από την παρούσα παράγραφο, µεταξύ
άλλων µε τη δηµοσίευση του ισχύοντος νόµιµου επιτοκί-
ου υπερηµερίας.

Το Υπουργείο µπορεί για το σκοπό αυτόν να:
(α) χρησιµοποιεί, εφόσον απαιτείται, τον ειδικευµένο

τύπο, εκστρατείες πληροφόρησης ή κάθε άλλο αποτελε-
σµατικό µέσο για να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις αυξη-
µένη επίγνωση των τρόπων επανόρθωσης για τις καθυ-
στερήσεις πληρωµής µεταξύ των επιχειρήσεων·

(β) ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδικών έγκαιρης πλη-
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ρωµής, µε πρόβλεψη σαφώς καθορισµένων προθεσµιών
πληρωµής και κατάλληλης διαδικασίας για τη διευθέτη-
ση κάθε αµφισβητούµενης πληρωµής ή κάθε πρωτοβου-
λία που αντιµετωπίζει το ζήτηµα των καθυστερήσεων
πληρωµής και συµβάλλει στην καλλιέργεια νοοτροπίας
έγκαιρων πληρωµών.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.14.:
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
(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 παραµέ-
νουν 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.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η΄:
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

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

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/2007 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους
που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικο-
δοµικού Κανονισµού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτε-
λεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, επιτρέπεται η
ίδρυσή του σε όλα τα καταστήµατα τροφίµων και ποτών
πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυο-
πωλείων, των περιπτέρων και των καταστηµάτων ψιλι-
κών, σε χώρο σαφώς διαχωρισµένο και τηρουµένων των
υγειονοµικών διατάξεων.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3526/2007 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης µπορεί να α-
ποτελεί 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 απο-
τελεί τµήµα µικτού καταστήµατος τροφίµων ή υπεραγο-
ράς τροφίµων, µπορεί να βρίσκεται µέσα ή έξω από το
κατάστηµα ή την υπεραγορά τροφίµων, ως αυτοτελής
και ανεξάρτητος χώρος. Ο χώρος της εγκατάστασης πε-
ράτωσης έψησης περιλαµβάνει: χώρο αποθήκευσης των
ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας, χώρο προετοιµασίας
των προϊόντων αυτών προς έψηση, χώρο εκκλιβάνισης,
χώρο επαναφοράς των ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποι-
ίας, µετά την έψησή τους, στη θερµοκρασία του περιβάλ-
λοντος και χώρο συσκευασίας. Αν η εγκατάσταση περά-
τωσης έψησης αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κα-
τάστηµα, απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και αποχω-
ρητήριο µε τις προδιαγραφές που ορίζονται, κατά περί-
πτωση, από τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις, καθώς
και τις διατάξεις του Κτιριοδοµικού Κανονισµού.»

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

1. Το πρώτο  εδάφιο  της  παρ . 2 του  άρθρου  1 του
ν. 2515/1997 (Α΄ 154) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επαγγελµατική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνι-
κού 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 Λυ-
κείου, 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 απολυτη-
ρίου τους το επάγγελµα του βοηθού λογιστή ή στους κα-
τόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έ-
τη το επάγγελµα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοί-
τους των µακροχρόνιων προγραµµάτων κατάρτισης του
Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι ο-
ποίοι 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  Πανεπιστη -
µίων, στους πτυχιούχους των Τµηµάτων Οικονοµικής κα-
τεύθυνσης της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τε-
χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα
φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγ-
γελµατικών 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 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«γ. Επαγγελµατική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού
Α΄ τάξης χορηγείται στα µέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχι-
ούχους τµηµάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης των Πανε-
πιστηµίων, στους πτυχιούχους των Τµηµάτων Οικονοµι-
κής κατεύθυνσης της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και
στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ε-
παγγελµατικών προσόντων  του  π.δ . 38/2010, που  α -
σκούν επί τριετία το επάγγελµα του Λογιστή Φοροτεχνι-
κού 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 ∆ιατάξεις:
i. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, µη πτυχιούχοι, που κατέ-

χουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελ-
µατική ταυτότητα ∆΄ ή Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελµατι-
κή ταυτότητα Β΄ τάξης.

ii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, µέλη του Ο.Ε.Ε., που κα-
τέχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγ-
γελµατική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελµατι-
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κή ταυτότητα Β΄ τάξης και µε τη συµπλήρωση τριετούς
αποδεδειγµένης άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή
φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελµατικής ταυ-
τότητας Γ΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιµορ-
φωτικών σεµιναρίων της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω, δικαι-
ούνται να λάβουν επαγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης.

iii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, µέλη του Ο.Ε.Ε., που κα-
τέχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγ-
γελµατική ταυτότητα Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελµατι-
κή ταυτότητα Α΄ τάξης µετά από τη συµπλήρωση διε-
τούς αποδεδειγµένης προϋπηρεσίας του επαγγέλµατος
λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελµα-
τικής 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 ∆ιαφήµισης,
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων,
Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, Χρηµατοοικονοµικής
και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστι-
κής της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική
ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελµατική ταυτότη-
τα Β΄ τάξης και µε τη συµπλήρωση τριετούς αποδεδειγ-
µένης άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνι-
κού από την έκδοση της επαγγελµατικής ταυτότητας Β΄
τάξης και την παρακολούθηση των επιµορφωτικών σεµι-
ναρίων της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω, δικαιούνται να λά-
βουν επαγγελµατική ταυτότητα Α΄ τάξης.

v. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τµήµατος
Λογιστικής και των Τµηµάτων Εµπορίας και ∆ιαφήµισης,
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων,
Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, Χρηµατοοικονοµικής
και Ελεγκτικής και Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστι-
κής της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική
ταυτότητα Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελµατική ταυτότη-
τα Α΄ τάξης µετά από τη συµπλήρωση διετούς αποδε-
δειγµένης προϋπηρεσίας  του  επαγγέλµατος  λογιστή
φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελµατικής ταυ-
τότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιµορ-
φωτικών σεµιναρίων της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω.

vi. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτότη-
τα Α΄ τάξης συνεχίζουν ακωλύτως να ασκούν το επάγ-
γελµα του λογιστή φοροτεχνικού µε τα ίδια επαγγελµα-
τικά δικαιώµατα.

vii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου επαγγελµατική ταυτό-
τητα Β΄ τάξης, µέχρι τη συµπλήρωση της απαιτούµενης
προϋπηρεσίας για την απόκτηση επαγγελµατικής ταυτό-
τητας Α΄ τάξης, συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελµα
του λογιστή φοροτεχνικού µε τα ίδια επαγγελµατικά δι-
καιώµατα.»

7. Το άρθρο 3 του π.δ. 340/1998 (Α΄ 228) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 3
Περιεχόµενο Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας

Το περιεχόµενο της επαγγελµατικής δραστηριότητας
των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία επαγγελ-
µατικής ταυτότητας καθορίζεται ως ακολούθως:

α) Οι κάτοχοι επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φο-

ροτεχνικού Β΄ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές
και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευµατιών τηρούντων
απλογραφικά βιβλία.

β) Οι κάτοχοι επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φο-
ροτεχνικού 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 ε-
ξής:

«Άρθρο 5
Απόκτηση επαγγελµατικής ταυτότητας

ανώτερης κατηγορίας

Οι κάτοχοι επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φορο-
τεχνικού Β΄ τάξης µπορούν να αποκτήσουν επαγγελµα-
τική ταυτότητα Α΄ τάξης µετά από προηγουµένη παρα-
κολούθηση των προβλεπόµενων στην περίπτωση ε΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ι-
σχύει, 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 Τµη-
µάτων Οικονοµικής κατεύθυνσης της Σχολής ∆ιοίκησης
και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
µάτων (Τ.Ε.Ι.) ή  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  του
π.δ. 38/2010 και έχουν συµπληρώσει τριετή αποδεδειγ-
µένη επαγγελµατική εµπειρία στην άσκηση του επαγ-
γέλµατος ως λογιστές φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελ-
µατικής ταυτότητας Β΄ τάξης.»

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

1.α. 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 περίο-
δο τριών (3) ετών και ανανεώνονται κάθε φορά ισόχρονα
µε απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Οργανι-
σµού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις
λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπο-
λιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή µε από-
φαση του οικείου δήµου, για τις λαϊκές αγορές της υπό-
λοιπης χώρας, εφόσον όλες οι κατά το άρθρο 1 του πα-
ρόντος προϋποθέσεις εξακολουθούν να συντρέχουν στο
πρόσωπο του αδειούχου.

Με αποφάσεις των αρµόδιων υπηρεσιών καθορίζονται
ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και η προθε-
σµία 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 τοι-
χοκολλούνται στα καταστήµατα των ανωτέρω υπηρε-
σιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δηµοσιεύονται
σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες ή σε δύο
(2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες αντί-
στοιχα και κοινοποιούνται µε απόδειξη στις Οµοσπον-
δίες και τους Συλλόγους των επαγγελµατιών πωλητών.

Για την ανανέωση, οι πωλητές κάτοχοι επαγγελµατι-
κών αδειών υποβάλλουν εντός της προθεσµίας που ορί-
ζει η απόφαση και επιπλέον των δικαιολογητικών που α-
παιτούνται για την έκδοση της άδειας:

α) βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας
∆.Ο.Υ. και
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β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ασφαλι-
στικού φορέα.»

β. Όλες οι υφιστάµενες άδειες λήγουν αυτοδικαίως
την 31η Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στην υποπερίπτωση α΄ της πα-
ρούσας περίπτωσης.

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 αγο-
ρών είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες. Κατ’ εξαί-
ρεση, µε απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Ορ-
γανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για
τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητρο-
πολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή µε α-
πόφαση του οικείου δήµου, για τις λαϊκές αγορές της υ-
πόλοιπης χώρας, επιτρέπεται άπαξ µόνον η µεταβίβαση
κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη σύζυγο ή σε ένα εκ
των συνοικούντων και προστατευόµενων τέκνων µε ταυ-
τόχρονη παραίτηση από το δικαίωµα των λοιπών και ε-
φόσον διαθέτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του
παρόντος:

α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και
β) σε περίπτωση ανίατης ασθένειας ή µόνιµης αναπη-

ρίας του κατόχου µε την προσκόµιση σχετικών πιστοποι-
ητικών που αποδεικνύουν την επικαλούµενη στην αίτηση
ιδιότητα.

2. α) Η µεταβίβαση πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσε-
ως των δικαιούχων εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι
(6) µηνών από τη γέννηση του δικαιώµατος. Σε περίπτω-
ση παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας η ισχύς της ά-
δειας παύει αυτοδικαίως.

β) Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που
δικαιούνται την άδεια κατά την ως άνω σειρά προτεραιό-
τητας γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησί-
ου της υπογραφής από δηµόσια Αρχή.».

3. Κάθε διάταξη αντίθετη προς την παρούσα υποπαρά-
γραφο καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ΄:
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1. : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η περίπτωση 17 της υποπαραγράφου Θ.3. της παρα-
γράφου 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 δια-
κριτικός τίτλος («διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας»). Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από : α) την επω-
νυµία (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή το διακριτι-
κό 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 ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου ∆ια Βίου Μά-
θησης Επιπέδου Ένα (Κε.∆ι.Βι.Μ.1) και Κέντρου ∆ια Βίου

Μάθησης Επιπέδου ∆ύο (Κε.∆ι.Βι.Μ.2), Φροντιστηρίου ή
Κέντρου Ξένων Γλωσσών.»

2. Η υποπαράγραφος Θ.6. της παραγράφου Θ΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται, από την
έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, ως εξής:

«Θ.6.
1. Η συστέγαση διαφορετικών µονάδων παροχής εκ-

παίδευσης και κατάρτισης (τυπικής ή άτυπης), οι οποίες
ανήκουν στο αυτό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων, επιτρέπεται. Η ταυτόχρονη συλλειτουργία
στoυς ίδιους διδακτικούς ή εργαστηριακούς χώρους δια-
φορετικών µονάδων παροχής εκπαίδευσης (τυπικής ή ά-
τυπης) απαγορεύεται.

2. Η συστέγαση νηπιαγωγείων µε παιδικούς σταθµούς
του ιδίου ιδιοκτήτη επιτρέπεται υπό τις κάτωθι σωρευτι-
κές προϋποθέσεις: α) χρήση διαφορετικών αιθουσών δι-
δασκαλίας για τον παιδικό σταθµό και το νηπιαγωγείο
και β) µη υπέρβαση του µέγιστου αριθµού νηπίων που έ-
χει 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 κα-
τάρτισης που αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω
πρέπει να πραγµατοποιείται µε τη χρήση του εκάστοτε
διακριτικού τίτλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας προ-
κειµένου να µην προκαλείται σύγχυση ή κίνδυνος σύγ-
χυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά µε τον
πάροχο των επί µέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το
είδος, το επίπεδο και τον απονεµόµενο τίτλο των παρε-
χόµενων σπουδών.

4. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοι-
πών υποδοµών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των
Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ενα, των Κέντρων
∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου ∆ύο και των Ιδιωτικών Ινστι-
τούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), καθώς και
των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, δύνα-
ται να χρησιµοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.2. : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩ-
ΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

1. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέ-
σιων έως και ενδεκαθέσιων δηµοτικών σχολείων, καθώς
και δηµοτικών σχολείων άνω των δωδεκαθέσιων, όταν
το επιβάλλουν λειτουργικοί και παιδαγωγικοί λόγοι ό-
πως 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 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«13. Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγω-
γής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπι-
κό της  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης  ορίζονται  από
1.9.2013 ως εξής:

α) διευθυντές γυµνασίων, λυκείων και επαγγελµατι-
κών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν µε τρία έως πέ-
ντε τµήµατα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν µε έξι έ-
ως εννέα τµήµατα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν µε
δέκα έως δώδεκα τµήµατα τάξεων και ώρες 5 όταν λει-
τουργούν µε περισσότερα από δώδεκα τµήµατα τάξεων.
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Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται
ως τµήµα εκείνο που έχει αριθµό µαθητών µικρότερο α-
πό το µισό του προβλεπόµενου ανώτατου αριθµού.

β) ∆ιευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.
γ) Υποδιευθυντές γυµνασίων, λυκείων και επαγγελµα-

τικών σχολών και υπεύθυνων τοµέων ΣΕΚ ώρες 16.
δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κα-

τηγορίας 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 ώ-
ρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν
έχουν επτά µέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 ε-
άν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.

ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ∆Ε01 ώρες 28.
η) Τεχνίτες του κλάδου ∆Ε01 ώρες 30.
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις σχετικά µε τον καθορισµό των

εβδοµαδιαίων διδακτικών ωρών δεν δηµιουργούν επι-
πλέον 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 λειτουργι-
κών αναγκών και των τυχόν υπεραριθµιών, µε σκοπό το
διορισµό µόνιµων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπλη-
ρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθ-
µια εκπαίδευση, καθώς και τις µεταθέσεις, τις µετατά-
ξεις 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 διδα-
σκαλίας, µπορούν είτε: α) να απασχολούνται λιγότερες
ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, µε α-
νάλογη µείωση των αποδοχών τους, οι οποίες σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες από τις απο-
δοχές εκπαιδευτικού µε διδακτικό ωράριο δώδεκα (12)
ωρών, είτε β) να απασχολούνται µέχρι και της συµπλη-
ρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές
δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη
διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσοµάθειας, οι α-
θλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότη-
τες στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο που
ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη. Οι διατά-
ξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται σε ό-
σους εκπαιδευτικούς έχουν προσληφθεί ή προσλαµβά-
νονται µε σύµβαση εργασίας µερικής απασχόλησης έως
και δώδεκα (12) ώρες για τους όποιους ισχύουν τα ορι-
ζόµενα στις οικείες συµβάσεις.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ρυθµίζο-
νται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της πε-
ρίπτωσης 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι΄:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.1. : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ

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 παρα-

γωγής, ο υποψήφιος παραγωγός προσκοµίζει στον αρ-
µόδιο ∆ιαχειριστή την απόφαση ΕΠΟ ή πρότυπων περι-
βαλλοντικών δεσµεύσεων (Π.Π.∆.) του σταθµού, εφό-
σον απαιτείται κατά περίπτωση, προκειµένου για την έκ-
δοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που δεσµεύει τον
αρµόδιο ∆ιαχειριστή 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 ορι-
στικής Προσφοράς Σύνδεσης που χορηγήθηκε για σταθ-
µό του άρθρου 4 έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για τη
σύναψη της σχετικής Σύµβασης Σύνδεσης, η διάρκεια ι-
σχύος 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 Σύνδε-
σης που χορηγούνται για σταθµούς του άρθρου 4, συνυ-
πολογιζοµένης της παράτασης του προηγούµενου εδα-
φίου, δεν µπορεί να υπερβαίνει από τη χορήγησή της:

α) τους δεκαοκτώ (18) µήνες για σταθµούς που συνδέ-
ονται στο ∆ίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε
υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ και

β) τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες για σταθµούς που
συνδέονται στο ∆ίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες
σε υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ.

Εάν µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, που κοινο-
ποιείται στη ΡΑΕ, ο διαχειριστής θέτει µεγαλύτερη προ-
θεσµία για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης για τους
σταθµούς του άρθρου 4, η διάρκεια ισχύος της Προσφο-
ράς Σύνδεσης παρατείνεται µέχρι την παρέλευση της
προθεσµίας αυτής. Σε περίπτωση που τα έργα σύνδεσης
υλοποιούνται από τον παραγωγό, η συνολική διάρκεια ι-
σχύος των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης δεν µπορεί
να υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος που ορίζεται µε τις α-
µέσως ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄.

Για το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και το ∆ίκτυο της η -
πειρωτικής χώρας, τα αιτήµατα χορήγησης Προσφοράς
Σύνδεσης για σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ισχύος έως και
8 MW υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους στον
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) ενώ τα αιτήµα-
τα για σταθµούς ισχύος άνω των 8 MW υποβάλλονται α-
πό τους ενδιαφερόµενους στον ∆ιαχειριστή του Συστή-
µατος (Α∆ΜΗΕ Α.Ε.). Οι ∆ιαχειριστές του Συστήµατος
και του ∆ικτύου, συνεργαζόµενοι όπου αυτό απαιτείται,
χορηγούν τις σχετικές Προσφορές Σύνδεσης σε σταθ-
µούς που συνδέονται στο Σύστηµα και το ∆ίκτυο αντί-
στοιχα, παρέχοντας συνολικά τη βέλτιστη τεχνοοικονο-
µικά λύση σε συνδυασµό µε την ορθολογική ανάπτυξη
του Συστήµατος και του ∆ικτύου. Είναι δυνατή η υποβο-
λή κοινού αιτήµατος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδε-
σης στην Α∆ΜΗΕ 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 υ-
ποσταθµού µέσης τάσης προς υψηλή. Με το αίτηµα του
προηγούµενου εδαφίου ορίζεται ποιος από τους ενδια-
φερόµενους, κάτοχος άδειας παραγωγής, του προηγού-
µενου 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 Σύνδε-
σης για σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4
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του ν. 3468/2006, συνυποβάλλεται στον διαχειριστή εγ-
γυητική επιστολή απευθυνόµενη στον εν λόγω διαχειρι-
στή. Η αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης γί-
νεται το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από τη χορήγη-
σή της. Η µη αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδε-
σης εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της. Η διάρκεια της
εγγυητικής επιστολής είναι κατ’ ελάχιστον διετής, υπο-
χρεωτικά 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 εγ-
γυητικής επιστολής ορίζεται, ανά µονάδα ονοµαστικής ι-
σχύος του αιτήµατος σε µεγαβάτ (MW), σε εξήντα χιλιά-
δες (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-
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 τµή-
µα 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 τουλάχι-
στον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της ή
εάν εντός του χρονικού διαστήµατος ισχύος της οριστι-
κής προσφοράς σύνδεσης δεν έχει τεθεί σε ισχύ η σχε-
τική σύµβαση σύνδεσης. Με τη θέση σε ισχύ της σύµβα-
σης σύνδεσης το ποσό της εγγυητικής επιστολής µειώ-
νεται 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 ∆ίκτυο, η εγγυητική επιστολή επιστρέφε-
ται στους ενδιαφερόµενους, µετά από αίτηµά τους, εάν
εντός διαστήµατος ενός (1) έτους από τη χορήγησή της
δηλωθεί υπαναχώρηση ενός από αυτούς για την κατα-
σκευή του σταθµού υπό την προϋπόθεση ότι έχει ανα-
κληθεί 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 αιτή-
µατος για χορήγηση άδειας χρήσης νερού για τη λει-
τουργία του σταθµού, όπου αυτή προβλέπεται ως προα-
παιτούµενο από τις κείµενες διατάξεις, υπό την προϋπό-
θεση ότι έχει ανακληθεί η οικεία άδεια παραγωγής ή η
οικεία Προσφορά Σύνδεσης για τους σταθµούς του άρ-
θρου 4 του ν. 3468/2006, µετά από αίτηµα του ενδιαφε-
ρόµενου.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται ο τύπος των α-
νωτέρω εγγυητικών επιστολών, οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις για την κατάπτωσή τους, ο τρόπος διάθε-
σης των εσόδων από αυτές στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και κάθε άλ-
λη σχετική λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση, µετά από
γνώµη της ΡΑΕ, µπορεί να µεταβάλλεται το ύψος και η
διάρκεια των εγγυητικών επιστολών, καθώς και τα αντί-
στοιχα όρια ηλεκτρικής ισχύος του σχετικού αιτήµατος
χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Με όµοια
απόφαση, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µπορεί να προβλέ-
πονται ειδικότερες προϋποθέσεις για την υποβολή και ε-
πιστροφή των εγγυητικών επιστολών, καθώς και για το

ύψος αυτών για σταθµούς που περιγράφονται στις περι-
πτώσεις 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 ε-
δαφίου σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση διαπιστώνεται
µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από αίτηµα του ενδιαφερο-
µένου.

Από την υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω εγγυητι-
κής επιστολής εξαιρούνται οι σταθµοί ΑΠΕ που εγκαθί-
στανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση
κτιρίου που έχει κατασκευαστεί µε σκοπό τη στέγαση ε-
ξοπλισµού 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 περιπτώ-
σεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας πε-
ρίπτωσης, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος της παρού-
σας περίπτωσης δεν βρίσκεται σε ισχύ σχετική σύµβαση
σύνδεσης. Η εγγυητική επιστολή του προηγούµενου ε-
δαφίου υποβάλλεται στον διαχειριστή, ο οποίος έχει χο-
ρηγήσει ή διαχειρίζεται, βάσει της περίπτωσης 2 της υ-
ποπαραγράφου Ι.1 του παρόντος, την οριστική προσφο-
ρά σύνδεσης, εντός διαστήµατος ενός µήνα από την έ-
ναρξη ισχύος της παρούσας περίπτωσης. Το ύψος της
εγγυητικής επιστολής ισούται µε το ήµισυ της προβλε-
πόµενης στην παράγραφο 3 και µειώνεται βάσει των δια-
τάξεων της ίδιας παραγράφου. Εάν δεν υποβληθεί ε-
γκαίρως κατά τα ανωτέρω η εγγυητική επιστολή, η ορι-
στική προσφορά σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως
µε την παρέλευση του ανωτέρω διαστήµατος του ενός
µήνα. Προϋπόθεση για τη χορήγηση Οριστικής Προσφο-
ράς Σύνδεσης από τον ∆ιαχειριστή για αιτήµατα που έ-
χουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας
περίπτωσης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδε-
σης είναι η υποβολή από τον ενδιαφερόµενο της εγγυη-
τικής επιστολής της περίπτωσης 3.

Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η
Μαΐου 2014.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ,
µπορεί να προβλέπεται η καταβολή διαχειριστικής αµοι-
βής υπέρ του αρµόδιου διαχειριστή για την εξέταση των
αιτηµάτων για  χορήγηση  Προσφοράς  Σύνδεσης  για
σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Με την ίδια απόφαση καθορί-
ζεται 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 αντικαθί-
σταται 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 αντικαταστά-
θηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3851/2010 (Α΄
85), οι οποίες υποβάλλονται µέχρι τις 31.5.2013, εξετά-
ζονται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή κατά προτεραιότητα
έναντι λοιπών αιτήσεων.»

7. Με  την  υπογραφή της  σύµβασης  σύνδεσης  για
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σταθµούς ΑΠΕ  και  ΣΗΘΥΑ των  άρθρων  3 και  4 του
ν. 3468/2006, ή στην περίπτωση που η σύµβαση σύνδε-
σης έχει υπογραφεί πριν την έκδοση της άδειας εγκατά-
στασης, 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 πε-
νήντα 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 α-
νωτέρω. Εάν ο σταθµός δεν υλοποιηθεί εντός του χρό-
νου που προβλέπεται από την οικεία άδεια εγκατάστα-
σης ή εντός του χρόνου ισχύος οριστικής προσφοράς
σύνδεσης, για  τους  σταθµούς  του  άρθρου  4 του
ν. 3468/2006, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, το ποσό που κατα-
βλήθηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δεν επι-
στρέφεται αλλά καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαρια-
σµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 πλην του τµήµα-
τος του εν λόγω ποσού που αντιστοιχεί σε τµήµα των
έργων που έχουν ήδη κατασκευαστεί. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής, µετά από εισήγηση του αρµόδιου ∆ιαχειριστή και
γνώµη της Ρ.Α.Ε., µπορεί να καθορίζονται συγκεκριµέ-
νος 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 εφαρ-
µόζονται αναλογικά και για τη σύνδεση σταθµού ηλε-
κτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο δίκτυο υψηλής τάσης
των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.2.: ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ Α∆ΕΙΑΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕ -
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας 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 γεν-
νάται:

α. για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, µετά την παρέλευ-
ση 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 παρέ-
λευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση άδειας παραγω-
γής και λήγει µε την υποβολή της εγγυητικής επιστολής
της περίπτωσης 3 της παραγράφου Ι.1..

3. Σε περιπτώσεις αδειών παραγωγής που έχουν εκδο-
θεί 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 εγ-
γυητικής επιστολής της περίπτωσης 4 της υποπαραγρά-
φου Ι.1.. Ειδικά για το έτος 2014 η καταβολή του τέλους
της περίπτωσης 1 για τις άδειες του προηγουµένου εδα-
φίου γίνεται έως 30.6.2014.

4. Για τον υπολογισµό των ανωτέρω χρονικών περιό-
δων, ως πρώτο ηµερολογιακό έτος θεωρείται το ηµερο-
λογιακό έτος που έπεται εκείνου κατά το οποίο χορηγή-
θηκε η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ετή-
σιο τέλος της πρώτης παραγράφου οφείλεται ολόκληρο
και για το ηµερολογιακό έτος, εντός του οποίου λαµβά-
νει χώρα η υποβολή της εγγυητικής επιστολής των περι-
πτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1..

5. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του ετήσιου τέλους που
προβλέπεται στην περίπτωση 1 συνεπάγεται την αυτοδί-
καιη παύση ισχύος της άδειας παραγωγής. Στην περί-
πτωση αυτή, υποβολή αιτήµατος για χορήγηση άδειας
παραγωγής για  την  ίδια  θέση  ή  τµήµα  αυτής  και  για
σταθµό της ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται µετά την πα-
ρέλευση ενός έτους από την ανωτέρω παύση ισχύος της
άδειας παραγωγής. Η ΡΑΕ τηρεί µητρώο των αδειών πα-
ραγωγής, που παύουν να ισχύουν κατά τα ανωτέρω, το
οποίο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της.

6. Το ύψος του ανωτέρω τέλους µπορεί να αναπρο-
σαρµόζεται µε ανώτατο όριο το ποσό των τριών χιλιά-
δων ευρώ ανά µεγαβάτ (3.000 €/MW) µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, που εκδίδεται εντός
του προηγούµενου έτους από αυτό στο οποίο αφορά η
αναπροσαρµογή. Για την αναπροσαρµογή λαµβάνεται υ-
πόψη η ανά τεχνολογία συνολική ισχύς των αδειών πα-
ραγωγής 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 σταθ-
µών προς την αντίστοιχη επιδιωκόµενη αναλογία εγκα-
τεστηµένης ισχύος, που προσδιορίζεται βάσει του άρ-
θρου 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 συ-
γκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές που έχουν χαρακτη-
ριστεί ή έχει προταθεί να χαρακτηριστούν κορεσµένες
και β) για συγκεκριµένες τεχνολογίες.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ,
µπορεί να καθορισθεί ετήσιο τέλος και για τους σταθ-
µούς 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 συνέ-
πειες από τη µη καταβολή του κατ’ αναλογία των οριζό-
µενων στην παρούσα υποπαράγραφο, καθώς και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια.

8. Ειδικά για τις περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα, το
χρονικό διάστηµα για το οποίο υφίσταται κορεσµός εξαι-
ρείται 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 κο-
ρεσµός. Κατ’ εξαίρεση από τα προβλεπόµενα στο αµέ-
σως προηγούµενο εδάφιο, η υποχρέωση της περίπτω-
σης 1 υφίσταται για εκείνους τους σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗ-
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ΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 που στην οικεία ά-
δεια παραγωγής προβλέπεται ότι θα συνδεθούν και θα
εγχέουν ενέργεια σε σηµείο του δικτύου για το οποίο
δεν υφίσταται κορεσµός.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι .3.: ΈΣΟ∆Α  ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑ-
ΣΜΟΥ 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 τυ-
χόν πληρωµών ως αντάλλαγµα για τις µονάδες παραγω-
γής 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
Προγραµµατισµού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων
Παραγωγής – Ζήτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 96, κατά τρόπον ώστε να αντανα-
κλούν κατ’ ελάχιστον το µεσοσταθµικό µεταβλητό κό-
στος των θερµικών συµβατικών σταθµών και να αναλο-
γούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα
στο σύστηµα µεταφοράς και στο δίκτυο διανοµής της η-
πειρωτικής χώρας και των συνδεδεµένων µε αυτά νη-
σιών, 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 ΦΩΤΟΒΟΛ-
ΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

1. Εγγυητικές επιστολές που προσκοµίστηκαν πριν α-
πό την υπογραφή Συµβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολ-
ταϊκούς σταθµούς επιστρέφονται µετά από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου επενδυτή προς τον αρµό-
διο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση
του σταθµού, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης
δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι  σχετικές συµβάσεις
πώλησης και σύνδεσης του σταθµού στο ∆ίκτυο, συµπε-
ριλαµβανοµένου και του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµέ-
νων 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 ε-
πενδυτή προς τον αρµόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προ-
χωρήσει στην υλοποίηση φωτοβολταϊκού σταθµού, η ο-
ποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο
(2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
επιστρέφονται ποσά που έχουν καταβληθεί στον αρµό-
διο διαχειριστή στο πλαίσιο της οικείας Σύµβασης Σύν-
δεσης 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 δή-
λωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συµβάσεις πώ-
λησης και σύνδεσης του σταθµού στο Σύστηµα ή το ∆ί-
κτυο συµπεριλαµβανοµένου  και  του  ∆ικτύου  των  Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Ο αρµόδιος διαχειριστής και
ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν
µητρώο των σταθµών του προηγούµενου εδαφίου.

3. Αναστέλλεται έως 31 ∆εκεµβρίου 2013 η σύναψη
Συµβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθµών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο
συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυν-
δεδεµένων Νησιών.

4. Αναστέλλεται έως 31 ∆εκεµβρίου 2013 η σύναψη
συµβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς µε
τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και
τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών. Από την αναστολή του προηγούµενου εδαφίου
εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχει κατατεθεί πλή-
ρης φάκελος για την υπογραφή σύµβασης πώλησης.

5. Η αναστολή σύναψης συµβάσεων των δύο προη-
γούµενων παραγράφων µπορεί να  αίρεται  πριν  από
την 31η ∆εκεµβρίου 2013 µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά
από γνώµη της ΡΑΕ, εκτιµώντας την πορεία του ελλείµ-
µατος του  ειδικού  Λογαριασµού  του  άρθρου  40 του
ν. 2773/1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζο-
νται 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 περί-
πτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006 δεν
είναι δυνατή η τροποποίηση άδειας παραγωγής και προ-
σφοράς σύνδεσης για αύξηση ισχύος και δεν έχουν ε-
φαρµογή οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 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 φωτο-
βολταϊκούς σταθµούς που τίθενται σε δοκιµαστική λει-
τουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονι-
κό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ι-
ουνίου του 2013 και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που λαµβάνουν χώρα µετά την 1η Ιανουαρίου του
2013, µε την εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθµών κατ’ ε-
πάγγελµα αγροτών, καθώς και φωτοβολταϊκών σταθµών
που βρίσκονται σε Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά.

β. Σε 42% και 40% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτο-
βολταϊκούς σταθµούς που τίθενται σε δοκιµαστική λει-
τουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους µετά την 1η Ι-
ουλίου του 2013.

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

1. Η παράγραφος 15 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006
καταργείται. Οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑ-
ΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β΄ 1901) εξακολουθούν να
ισχύουν για τις εγγυητικές επιστολές που έχουν υπο-
βληθεί 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 υ-
πουργικής απόφασης  ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010
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(Β΄ 1901). Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει α-
πό την 1η Μαΐου 2014.

2. Η ∆Ε∆∆ΗΕ 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 παρό-
ντος νόµου.

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 του ν. 4123/2013
(Α΄ 43), οι λέξεις «εντός απώτατου χρονικού διαστήµα-
τος τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «έως την 30ή
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 30ή Ιουνίου 2013.

6. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 3
της παραγράφου Ι .2 του  άρθρου  πρώτου  του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και ειδικά για τους φωτοβολταϊ-
κούς σταθµούς της περίπτωσης α΄ της ανωτέρω υποπα-
ραγράφου, για τους οποίους η έναρξη της δοκιµαστικής
λειτουργίας ή η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους λαµ-
βάνει χώρα από το πέρας του χρονικού διαστήµατος των
τεσσάρων µηνών της ανωτέρω περίπτωσης α΄ και έως
την 30ή Ιουνίου 2013, η αποζηµίωση της παραγόµενης ε-
νέργειας υπολογίζεται βάσει της τιµής αναφοράς του πί-
νακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως έχει δια-
µορφωθεί µε την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό ΥΑ-
ΠΕ/Φ1/2301/οικ.16933/9.8.2012 (Β΄ 2317), που αντιστοι-
χεί στο διάστηµα µεταξύ Αυγούστου 2012 και Ιανουαρί-
ου 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 παρα-
γράφου 5α του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως ί-
σχυε πριν την αντικατάστασή της µε το ν. 3094/2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ΄:
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙ-
ΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Α-
ΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ δύνανται µετά από αίτηση
των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγµατική αδυ-
ναµία για την καταβολή τους, να ρυθµίζονται και να κα-
ταβάλλονται σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις.

2. H υπαγωγή στη ρύθµιση για οφειλές άνω των πέντε
χιλιάδων (5.000,00) ευρώ γίνεται µόνο εφόσον οι ενδια-
φερόµενοι αποδεικνύουν ότι µπορούν να ανταποκριθούν
στο ύψος της µηνιαίας δόσης και εφόσον προσκοµίσουν
τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναµία
εξόφλησης των  οφειλών  τους  τη  δεδοµένη  χρονική
στιγµή περιλαµβανοµένων λεπτοµερών πληροφοριών
σχετικά µε το εισόδηµά τους, τα χρηµατικά διαθέσιµά
τους, την ακίνητη περιουσία τους και το σύνολο των ο-
φειλών τους.

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση απορρίπτεται εάν τα
παρασχεθέντα στοιχεία είναι ανακριβή ή ανεπαρκή. Τα
παρασχεθέντα στοιχεία τα οποία πρέπει να αποδεικνύ-
ουν τη βιωσιµότητα του διακανονισµού, καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περί-
πτωση 8 της υποπαραγράφου αυτής, σύµφωνα µε τις κά-
τωθι κατηγοριοποιήσεις:

αα) Για οφειλές από πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ έ-
ως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ κρίνεται από τον
οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης η αδυναµία εξόφλη-
σης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή, καθώς και
η βιωσιµότητα του διακανονισµού.

ββ) Για οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00)
ευρώ ο οφειλέτης πρέπει επιπλέον να προσκοµίζει βε-
βαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα περί της ορθότητας
των οικονοµικών στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά τα
οποία να αποδεικνύουν την αδυναµία εξόφλησης της ο-
φειλής 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 εµπράγµα-
των εξασφαλίσεων ίσης αξίας µε τη συνολική οφειλή. Η
αξία της εξασφάλισης θα καθοριστεί από τον τρίτο εκτι-
µητή.

Οι ανεξάρτητοι εκτιµητές καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού  Εργασίας , Κοινωνικής  Ασφάλισης  και
Πρόνοιας σύµφωνα µε την περίπτωση 7 της παρούσας υ-
ποπαραγράφου. Σε κάθε περίπτωση ως ανεξάρτητοι τρί-
τοι εκτιµητές αναγνωρίζονται οι ορκωτοί λογιστές και οι
κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήµα-
τος.

Η πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο εκτιµητή εξετάζει
όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και
προς τρίτους, τη συνολική περιουσιακή κατάσταση του
οφειλέτη συµπεριλαµβανοµένης της παροχής επαρκών
εγγυήσεων και εφόσον βεβαιώνεται αδυναµία άµεσης
καταβολής της οφειλής χορηγείται η διευκόλυνση της
τµηµατικής καταβολής. Επίσης εξετάζονται και τα απο-
τελέσµατα επί της αναµενόµενης ρευστότητας από την
ενδεχόµενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους διακανο-
νισµούς µε το  ∆ηµόσιο  ή  µε ιδιωτικούς  φορείς . Η  ε -
µπράγµατη εξασφάλιση επί της διαθέσιµης ακίνητης πε-
ριουσίας του οφειλέτη πρέπει να εξασφαλιστεί.

Σε περίπτωση ύπαρξης επαρκών χρηµατικών διαθεσί-
µων η οφειλή δεν υπάγεται στη ρύθµιση και γίνεται άµε-
σα απαιτητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή
σε ρύθµιση είναι να έχουν υποβληθεί οι εκ του νόµου
προβλεπόµενες δηλώσεις ασφάλισης για τα τελευταία
πέντε (5) έτη. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµι-
ση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδι-
καστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φο-
ροδιαφυγή.

3. Aρµόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγω-
γής στην παρούσα ρύθµιση είναι:

α) Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Οι διευθυντές των οικείων περι-
φερειακών ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι διευθυντές
των οικείων ταµείων προκειµένου για περιφερειακά ή το-
πικά υποκαταστήµατα στην περιοχή των οποίων λειτουρ-
γούν Ταµεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµό-
διος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή
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προϊστάµενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µο-
νάδων.

γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική µονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Οι πληρωµές θα διενεργούνται µε τη διαδικασία αυ-
τόµατης χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού. Η καταβολή
της πρώτης δόσης ή η εφάπαξ εξόφληση των καθυστε-
ρούµενων εισφορών γίνεται µέχρι την τελευταία εργάσι-
µη ηµέρα του επόµενου της υποβολής της αίτησης υπα-
γωγής 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 καταλη-
κτική 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-
χρι την 5η ηµέρα του επόµενου µήνα της διεκπεραίωσης
του ελέγχου.

Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευ-
ταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών, χωρίς να α-
παιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

5. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρού-
νται µε συνέπεια οι όροι αυτής:

α. Χορηγείται στους υπόχρεους µηνιαίο πιστοποιητικό
οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόµενο
ποσό οφειλής.

β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ-
θύνων 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 ανα-
γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έ-
χει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απολέσει το
ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν αναστα-
λεί συνεχίζονται.

δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγρά-
φου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).

6.α. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης επιτρέπεται η κα-
θυστέρηση πληρωµής µίας (1) δόσης και η καταβολή αυ-
τής γίνεται υποχρεωτικά µέχρι την ηµεροµηνία καταβο-
λής της επόµενης δόσης µε προσαύξηση εκπρόθεσµης
καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

β. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή και δεύτερης δόσης κα-
τά τη διάρκεια της ρύθµισης είτε η δηµιουργία νέας φο-
ρολογικής 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 υ-

πολοίπου της οφειλής και των προηγούµενων προσαυ-
ξήσεων,

γγ) την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλε-
πόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα,

δδ) την κατάπτωση των εγγυήσεων της περίπτωσης
γγ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

γ. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην πα-
ρούσα ρύθµιση επιβαρύνεται από 1.1.2013 µε ετήσιο επι-
τόκιο ίσο µε το επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης, προσαυξηµένο κατά 800 µονάδες βάσης

(δηλαδή 8%).
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται και κάθε άλλο ανα-
γκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.

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

1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνι-
κής 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 δό-
σεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στην αίτηση, µε τις ε-
ξής αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυ-
ξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η µείωση είναι της τάξης του 25% στις προσαυξήσεις
εάν το χρέος εξοφληθεί µέχρι 30.6.2017, 30% εάν εξο-
φληθεί 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 ασφαλι-
στικά και φορολογικά από την 1.1.2013 προκειµένου να
δύνανται να υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση.

2.α. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση σε κάθε περίπτωση
και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής πρέπει ο αιτών να απο-
δεικνύει ότι µπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της µηνι-
αίας δόσης.

Κατ’ εξαίρεση για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν ε-
πιχειρηµατική δραστηριότητα για οφειλές έως πέντε χι-
λιάδες (5.000,00) ευρώ -εφόσον δηλώσουν αδυναµία ε-
ξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως 48 δόσεις- ο αριθ-
µός των  δόσεων  καθορίζεται  βάσει  του  εισοδήµατός
τους, µε µέγιστο αριθµό δόσεων τις εκατό (100) ή ελάχι-
στο ποσό δόσης τα 50,00 ευρώ.

β. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση για οφειλές άνω των
πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ οι ενδιαφερόµενοι οφεί-
λουν να προσκοµίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που απο-
δεικνύουν την αδυναµία πληρωµής των οφειλών τους σε
συντοµότερο χρόνο , περιλαµβανοµένων  λεπτοµερών
πληροφοριών σχετικά µε το εισόδηµά τους, τα χρηµατι-
κά διαθέσιµά τους, την ακίνητη περιουσία τους και το σύ-
νολο των οφειλών τους. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθµι-
ση απορρίπτεται εάν τα παρασχεθέντα στοιχεία είναι α-
νακριβή ή ανεπαρκή. Τα παρασχεθέντα στοιχεία τα ο-
ποία πρέπει να αποδεικνύουν τη βιωσιµότητα του διακα-
νονισµού, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ερ-
γασίας, 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 ο οφειλέτης πρέπει επιπλέον να προ-
σκοµίζει βεβαίωση από ανεξάρτητο εκτιµητή περί της
ορθότητας των οικονοµικών στοιχείων, καθώς και τα δι-
καιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναµία εξόφλη-
σης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή, µε δαπά-
νες 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 εµπράγµα-
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των εξασφαλίσεων ίσης αξίας µε τη συνολική οφειλή. Η
αξία της εξασφάλισης θα καθοριστεί από τον τρίτο εκτι-
µητή.

Οι ανεξάρτητοι εκτιµητές καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού  Εργασίας , Κοινωνικής  Ασφάλισης  και
Πρόνοιας σύµφωνα µε την περίπτωση 10 της παρούσας
υποπαραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, ως ανεξάρτητοι
τρίτοι εκτιµητές αναγνωρίζονται οι ορκωτοί λογιστές και
οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργή-
µατος.

Η πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο εκτιµητή εξετάζει
όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και
προς τρίτους, τη συνολική περιουσιακή κατάσταση του
οφειλέτη συµπεριλαµβανοµένης της παροχής επαρκών
εγγυήσεων και εφόσον βεβαιώνεται αδυναµία άµεσης
καταβολής της οφειλής χορηγείται η διευκόλυνση της
τµηµατικής καταβολής. Επίσης εξετάζονται και τα απο-
τελέσµατα επί της αναµενόµενης ρευστότητας από την
ενδεχόµενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους διακανο-
νισµούς µε το  ∆ηµόσιο  ή  µε ιδιωτικούς  φορείς . Η  ε -
µπράγµατη εξασφάλιση επί της διαθέσιµης ακίνητης πε-
ριουσίας του οφειλέτη πρέπει να εξασφαλιστεί.

Σε περίπτωση ύπαρξης επαρκών χρηµατικών διαθεσί-
µων η οφειλή δεν υπάγεται στη ρύθµιση και γίνεται άµε-
σα απαιτητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή
σε ρύθµιση είναι να έχουν υποβληθεί οι εκ του νόµου
προβλεπόµενες δηλώσεις ασφάλισης για τα τελευταία
πέντε (5) έτη. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµι-
ση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδι-
καστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φο-
ροδιαφυγή.

γ. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση απορρίπτεται εάν
τα παρασχεθέντα στοιχεία είναι ανακριβή ή ανεπαρκή.

3. Αρµόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγω-
γής στη ρύθµιση «νέας αρχής» είναι:

α) Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Οι διευθυντές των οικείων περι-
φερειακών ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι διευθυντές
των οικείων ταµείων προκειµένου για περιφερειακά ή το-
πικά υποκαταστήµατα στην περιοχή των οποίων λειτουρ-
γούν Ταµεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµό-
διος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή
προϊστάµενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µο-
νάδων.

γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική µονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού, Εργασίας Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµι-
ση δύναται να υποβληθεί άπαξ στις αρµόδιες υπηρεσίες
σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια ι-
σχύος της ρύθµισης υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η διάρκεια του διακανονισµού δεν µπορεί να εκτεί-
νεται πέραν της 30ής Ιουνίου 2017 και

β) καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστι-
κές εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής.

Όσοι οφείλουν εισφορές από την 1.1.2013 και µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπάγονται στην
παρούσα ρύθµιση εφόσον καταβάλλουν τις οφειλές αυ-
τές πριν την ηµεροµηνία της ένταξής τους.

5. Η καταβολή της πρώτης δόσης ή η εφάπαξ εξόφλη-
ση 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 καταλη-
κτική 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-
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.

6. Στην ίδια ρύθµιση υπάγονται, µόνο αν ζητηθεί από
τον οφειλέτη:

α) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
β) ληξιπρόθεσµα χρέη µέχρι την (συµπεριλαµβανοµέ-

νης και την ) 31.12.2012 τα οποία έχουν υπαχθεί σε άλ-
λες ρυθµίσεις που είναι σε ισχύ και πληρώνονται οι δό-
σεις χωρίς καθυστέρηση, εάν η παρούσα ρύθµιση έχει
τον ίδιο ή µικρότερο αριθµό δόσεων και δεν εκτείνεται
πέραν της 30ής Ιουνίου 2017.

7. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρού-
νται µε συνέπεια οι όροι αυτής:

α) Χορηγείται στους υπόχρεους µηνιαίο πιστοποιητικό
οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόµενο
ποσό οφειλής.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ-
θύνων 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 ανα-
γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έ-
χει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απολέσει το
ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν αναστα-
λεί 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 κα-
θυστέρηση πληρωµής µίας (1) δόσης και η καταβολή αυ-
τής γίνεται υποχρεωτικά µέχρι την ηµεροµηνία καταβο-
λής της επόµενης δόσης µε προσαύξηση εκπρόθεσµης
καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

β. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή και δεύτερης δόσης κα-
τά τη διάρκεια της ρύθµισης είτε η δηµιουργία νέας φο-
ρολογικής 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 υ-

πολοίπου της οφειλής και των προηγούµενων προσαυ-
ξήσεων,

γγ) την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλε-
πόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα,

δδ) την κατάπτωση των εγγυήσεων της περίπτωσης
ββ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

γ. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στη πα-
ρούσα ρύθµιση επιβαρύνεται από 1.1.2013 µε ετήσιο επι-
τόκιο ίσο µε το επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης, προσαυξηµένο κατά 800 µονάδες βάσης
(δηλαδή 8%).
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δ. Οι πληρωµές θα διενεργούνται µε τη διαδικασία αυ-
τόµατης χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού.

ε. Μετάβαση από τη ρύθµιση της νέας αρχής στην πά-
για ρύθµιση δεν επιτρέπεται.

9. Για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγω-
γής στις διατάξεις της παρούσας και για χρονικό διάστη-
µα δέκα ηµερών:

α. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ-
θύνων 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 ανα-
γκαίο 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 ασφα-
λιστικές εισφορές υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής
ασφάλισης, µισθολογικών περιόδων από 1.1.2013 και ε-
φεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εµπροθέσµως και α-
ντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που υπολογίζε-
ται για τη συνολική διάρκεια της ρύθµισης και που ισού-
ται µε το επιτόκιο αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτη-
σης, συν ένα περιθώριο 800 µονάδων βάσης (δηλαδή
8%), υπολογισµένο σε ετήσια βάση και µε αναδροµική ε-
φαρµογή από 1.1.2013.

12. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 63 του
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 δια-
σφάλιση 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 ρύθ-
µισης, λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών
δόσεων της ρύθµισης.»

13. Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρ-
θρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει , που θα υπα-
χθούν σε καθεστώς ρύθµισης ή που έχουν υπαχθεί σε
καθεστώς ρύθµισης προηγούµενων διατάξεων και είναι
συνεπείς µε τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιη-
τικό οφειλής για την είσπραξη λογαριασµών δηµοσίου
έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το ο-
ποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες
ή καθυστερούµενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης ο-
φειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής
µε παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου.

14. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των υποπα-
ραγράφων ΙΑ.1. και ΙΑ.2. καταργείται η δυνατότητα νέας
υπαγωγής σε κάθε υφιστάµενη ρύθµιση.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
«ΕΡΓΑΝΗ»

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας δηµιουργείται  το  Πληροφοριακό  Σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ», µε το οποίο - βάσει της ηλεκτρονικής υποβο-

λής, που προβλέπει η 5072/6/25.2.2013 απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Β΄ 449) - µε συνεχή ενηµέρωση και σε πραγµατικό χρό-
νο µετρώνται οι ροές απασχόλησης στον ιδιωτικό µισθω-
τό τοµέα  της  οικονοµίας  και  αποτυπώνονται  κρίσιµα
στοιχεία της αγοράς εργασίας. Με αποφάσεις του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ορίζονται τα στοιχεία της καταγραφής, που δηµοσιεύο-
νται σε µηνιαία βάση τη δεκάτη ηµέρα του επόµενου της
καταγραφής µήνα. Με όµοια απόφαση δύναται να καθο-
ριστεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή της υποπαραγράφου αυτής.

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

Η διάταξη της παρ.16 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004
(Α΄ 48) ισχύει και για τους Υποδιοικητές των Ασφαλιστι-
κών Οργανισµών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ:
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΑΣ 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 Αστυ-
νοµίας 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 εγκαταστά-
σεων όπου κρατούνται αλλοδαποί δικαιολογούνται οδοι-
πορικά 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 εφοδια-
στική υποστήριξη-συντήρηση των εναερίων µέσων του
Π.Σ., καθώς και συµβάσεις, συµφωνίες και αποφάσεις ε-
ξασφάλισης µέσω µίσθωσης εναερίων µέσων αεροπυρό-
σβεσης µετά των πληρωµάτων πτητικής και τεχνικής υ-
ποστήριξής τους ή συµβάσεις, συµφωνίες και αποφάσεις
εξασφάλισης παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης µε
µίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης µετά των πλη-
ρωµάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους, οι ο-
ποίες συνήφθησαν ή εκδόθηκαν, αντιστοίχως, για τις α-
νάγκες της προηγούµενης αντιπυρικής περιόδου και ε-
ντεύθεν, κατόπιν διεθνούς διαγωνισµού µέσω διεθνών ή
ευρωπαϊκών οργανισµών για την αντιµετώπιση αναγκών
πυροπροστασίας, εγκρίνονται, ισχύουν και εφαρµόζο-
νται και κατά την επικείµενη αντιπυρική περίοδο, για την
ταυτότητα των επιχειρησιακών αναγκών, βάσει των προ-
σφορών που υπάρχουν και τυχόν αναπροσαρµογών αυ-
τών, οι οποίες εγκρίνονται, και καθίστανται αναπόσπα-
στο µέρος των συµβάσεων, συµφωνιών και αποφάσεων
αυτών. Οι κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης των ως άνω
συµβάσεων, συµφωνιών και αποφάσεων, όπως εγκρίνο-
νται µε το προηγούµενο εδάφιο, πληρώνονται µε την έκ-
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δοση κατά τις κείµενες διατάξεις Χρηµατικών Ενταλµά-
των Προπληρωµής, βάσει αποφάσεων που εκδίδονται α-
πό τις αρµόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος,
καλύπτοντας και τυχόν νοµισµατικές διακυµάνσεις, χω-
ρίς να απαιτείται πράξη άλλου διοικητικού οργάνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ

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

1. Συνιστάται θέση Εθνικού Συντονιστή για την Κατα-
πολέµηση της ∆ιαφθοράς (Εθνικός Συντονιστής), ο οποί-
ος υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αποστολή
του Εθνικού  Συντονιστή  είναι  η  διαµόρφωση Εθνικής
Στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς σε ό-
λα τα επίπεδα του δηµόσιου τοµέα (πολιτικό, κυβερνητι-
κό, δικαστικό, διοικητικό), η παρακολούθηση και η αξιο-
λόγηση 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 α-
πό: α) τη Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέµηση
της ∆ιαφθοράς και β) το Συµβουλευτικό Σώµα.

2. Για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή επιλέγεται πρό-
σωπο εγνωσµένου κύρους και ευρύτερης αποδοχής που
διορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού για πενταετή
θητεία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Απαλλα-
γή από τα καθήκοντά του επιτρέπεται για ανεπάρκεια ά-
σκησης των καθηκόντων του για οποιονδήποτε λόγο ή
για αδυναµία άσκησής τους λόγω νόσου, µε απόφαση
του Πρωθυπουργού. Αντί διορισµού επιτρέπεται η κάλυ-
ψη της θέσης µε ανάθεση καθηκόντων σε δηµόσιο υπάλ-
ληλο ή λειτουργό, ο οποίος επιλέγει είτε τις αποδοχές
της θέσης αυτής είτε αυτές της οργανικής του θέσης. Α-
νανέωση της θητείας του Εθνικού Συντονιστή επιτρέπε-
ται µια µόνο φορά.

3. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Εθνικού Συντονι-
στή αναστέλλεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελµατι-
κής του δραστηριότητας.

4. Ο Εθνικός Συντονιστής λαµβάνει αποδοχές Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.2. : ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

1. Ο Εθνικός Συντονιστής:
α) Καταρτίζει σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την πρό-

ληψη και την καταπολέµηση της διαφθοράς. Στην κατάρ-
τιση του ως άνω σχεδίου, ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται
στον τοµέα της πρόληψης του φαινοµένου της διαφθο-
ράς.

β) Εξειδικεύει τη στρατηγική αυτή µε µέτρα και δρά-
σεις κατά Υπουργείο και φορέα.

γ) Επικαιροποιεί την εθνική στρατηγική και τις εξειδι-
κεύσεις της οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη.

δ) Παρακολουθεί την εφαρµογή του σχεδίου, ελέγχει
την τήρησή του και επεµβαίνει στις περιπτώσεις που δια-
πιστώνονται 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 σκο-
πό αυτόν για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας της εθνικής στρατηγικής, εξαι -
ρουµένου του συντονισµού των ελεγκτικών σωµάτων.

στ) Αξιολογεί την εφαρµογή και την πρόοδο της εθνι-
κής στρατηγικής και των αποτελεσµάτων της και ενηµε-
ρώνει 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 ανωτέ-
ρω 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 σχετι-
κά 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 δια-
φόρων εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων. Στο πλαί-
σιο 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 συ-
ντονίζει τη δράση τους σε σχετικά θέµατα.

γ) Μπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες διοικητικές υπη-
ρεσίες στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα στοιχεία και
πληροφορίες σχετικά µε υποθέσεις διαφθοράς και να α-
πευθύνει προς αυτές τις αναγκαίες για το συντονισµό
του έργου τους συστάσεις.

δ) Μπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες δικαστικές και ει-
σαγγελικές αρχές στατιστικά στοιχεία, καθώς και πλη-
ροφορίες για τη δικονοµική πορεία των υποθέσεων δια-
φθοράς και να λαµβάνει αντίγραφα βουλευµάτων, δικα-
στικών αποφάσεων και άλλων πράξεων των δικαστικών
και εισαγγελικών αρχών.

ε) Συνεργάζεται µε τους διευθύνοντες στις δικαστικές
και εισαγγελικές αρχές όλων των βαθµών και ανταλλάσ-
σει 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 τριε-
τίας 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 ε-
ξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέ-
µηση της  διαφθοράς , λαµβάνει  υπόψη  και  το  γενικό
πλαίσιο που έχει αποτυπωθεί στον Οδικό Χάρτη για τη
καταπολέµηση της διαφθοράς και ο οποίος αποτελεί α-
ναπόσπαστο µέρος του µνηµονίου κατανόησης που έχει
υπογραφεί από 4.10.2012, µεταξύ των Υπουργείων ∆ιοι-
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνη-
σης, Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω-
πίνων ∆ικαιωµάτων, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και του εκπροσώπου της Οµάδας ∆ράσης για την
Ελλάδα.

5. Ο  Εθνικός  Συντονιστής  ενηµερώνει  τον  Πρωθυ -
πουργό και τη Βουλή µε ετήσια έκθεση που υποβάλλεται
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το πρώτο δίµηνο κάθε έτους και περιέχει αξιολόγηση
της εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής και των αποτε-
λεσµάτων της. Μπορεί επίσης να ενηµερώνει τον Πρω-
θυπουργό ή τον Υπουργό Επικρατείας οποτεδήποτε, ε-
κτάκτως, αν ανακύψουν δυσλειτουργίες εφαρµογής της
εθνικής στρατηγικής ή συντονισµού, η αντιµετώπιση των
οποίων δεν καταστεί δυνατή στο πλαίσιο των κατά τα α-
νωτέρω συνεργασιών και διαβουλεύσεων.

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

1. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από:
1. Τον Εθνικό Συντονιστή
2. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών
3. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ιοικητικής

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
4. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-
κτύων

5. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

6. Τον Ειδικό Γραµµατέα του Σ∆ΟΕ
7. Τον Προϊστάµενο της Μονάδας Χρηµατοοικονοµι-

κών Πληροφοριών του Υπουργείου Οικονοµικών
8. Τον Εισαγγελέα κατά της ∆ιαφθοράς
9. Τον προϊστάµενο της Αρχής Καταπολέµησης της

Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριό-
τητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ε-
λέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

10. Τον Συνήγορο του Πολίτη
11. Τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
12. Τον ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Αστυνοµίας.
Της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Εθνικός

Συντονιστής.
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 Ε-
πιτροπής 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 εµπειρογνώµο-
νες 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 διαστή-
µατα που  ορίζονται  από  τον  ίδιο . Έκτακτη  σύγκληση
µπορεί να γίνεται σε περίπτωση αντιµετώπισης κατεπεί-
γοντος θέµατος.

5. Τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται µε
απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η υποστή-
ριξη του Εθνικού Συντονιστή στην εκτέλεση του έργου
του. Ειδικότερα συµβάλλει µε συζητήσεις και προτάσεις
στη διαµόρφωση και αποτελεσµατική εφαρµογή της ε-
θνικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθο-
ράς και το συντονισµό των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών
και Φορέων.

7. Ο Εθνικός Συντονιστής µπορεί οποτεδήποτε να συ-

γκαλέσει ad hoc συνεδρίαση της Επιτροπής µε τη συµµε-
τοχή ορισµένων µόνο µελών της για την αντιµετώπιση
συγκεκριµένων θεµάτων εφαρµογής της εθνικής στρα-
τηγικής 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 διαθέσι-

µες πληροφορίες, στοιχεία και δεδοµένα των Υπηρεσιών
ή φορέων που εκπροσωπούν, που είναι αναγκαία για το
σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση της εφαρ-
µογής της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς.

β) Συµβάλλουν στο συντονισµό της δράσης και των
πρακτικών των Υπηρεσιών ή των φορέων που εκπροσω-
πούν στα θέµατα που τους ζητείται από τον Εθνικό Συ-
ντονιστή 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 εν-
νέα. Μέλη του Συµβουλευτικού Σώµατος ορίζονται πρό-
σωπα µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία στην καταπολέµη-
ση της διαφθοράς ή στη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης, όπως καθηγητές Πανεπιστηµίων και ειδικοί επι-
στήµονες 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 συµ-
βουλεύει τον Εθνικό Συντονιστή και την Συντονιστική Ε-
πιτροπή 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 ορίζε-
ται ένα από τα µέλη του ως Πρόεδρος του Συµβουλευτι-
κού 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 Συντονι-
στή για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς συνιστώνται:

α. Τρεις (3) θέσεις προσωπικού κατηγορίας Πανεπι-
στηµιακής Εκπαίδευσης µε τριετή τουλάχιστον υπηρε-
σία, µε πολύ καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή
γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.

β. Πέντε (5) θέσεις ∆ιοικητικών υπαλλήλων κατηγο-
ρίας ∆Ε µε βαθµούς Β΄- ΣΤ΄, µε τετραετή τουλάχιστον
υπηρεσία, καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλ-
λικής ή γερµανικής γλώσσας και γνώση χειρισµού Η/Υ.

2. Οι θέσεις της προηγούµενης παραγράφου καλύπτο-
νται µε απόσπαση υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα. Η α-
πόσπαση γίνεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων και χωρίς χρονικό
περιορισµό. Οι θέσεις των υπαλλήλων της προηγούµε-
νης παραγράφου µπορεί να καλύπτονται και µε µετάταξη
µόνιµων πολιτικών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή
Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µε α-
πόφαση του Πρωθυπουργού.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.6.: ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται από τον προϋ-
πολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, η
οποία και υποστηρίζει διαχειριστικά τον Εθνικό Συντονι-
στή. 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 Ε-
πιτροπής για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό ή το ε-
ξωτερικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2685/1999. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι∆
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι∆.1.

1. Με σκοπό την άµεση ανάσχεση της ανεργίας και ως
έκτακτο µέτρο, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού
∆υναµικού καταρτίζει Προγράµµατα Κοινωφελούς Χα-
ρακτήρα, συγχρηµατοδοτούµενα από τους πόρους του
ΕΣΠΑ, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, µε απασχό-
ληση των ανέργων απευθείας σε ∆ήµους και περιφέρει-
ες ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νο-
σοκοµεία.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών, Εσω-
τερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται ιδίως τα παρακά-
τω:

α) το πλαίσιο ένταξης, ο στόχος, το αντικείµενο και η
διάρκεια του προγράµµατος,

β) οι δικαιούχοι φορείς,
γ) οι  ωφελούµενοι  εγγεγραµµένοι άνεργοι  στα  µη-

τρώα ανέργων του ΟΑΕ∆,
δ) τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούµε-

νων µέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕ∆ και η µοριοδότηση αυτών,
τα οποία ορίζονται ενδεικτικά ως τα εξής:

i) το χρονικό διάστηµα της συνεχόµενης εγγεγραµµέ-
νης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα µητρώα ανέργων
του ΟΑΕ∆,

ii) ο αριθµός των ανήλικων τέκνων,
iii) η οικογενειακή κατάσταση,
iν) το οικογενειακό εισόδηµα,
ν) η τυχόν ύπαρξη άλλων ανέργων στην ίδια οικογέ-

νεια,
ε) η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, κα-

τάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων, υπο-
βολής ενστάσεων, εξέτασης  αυτών  από  το  ∆.Σ . του
ΟΑΕ∆ και κατάρτισης του τελικού πίνακα κατάταξης α-
νέργων,

στ) η υποχρεωτική πρόσληψη του προσωπικού των υ-
ποδειχθέντων ωφελουµένων από τον ΟΑΕ∆, σύµφωνα
µε τον οριστικό πίνακα κατάταξης,

ζ) κάθε άλλος αναγκαίος όρος ή προϋπόθεση για την
υλοποίηση του προγράµµατος.

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α΄ 428), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως ε-
ξής:

«Το προσωπικό που προσλαµβάνεται σε ∆ήµους Περι-
φέρειες ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση Προ-
γράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που καταρτίζεται
από τον ΟΑΕ∆».

3. Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντι-
κειµενικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών επι-
λογής για την πρόσληψη των ωφελουµένων ανέργων
και ελέγχει τη νοµιµότητα αυτής. Εάν κατά τον έλεγχο
διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρό-
σληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των ο-
ποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα
Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεω-
τικά, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του δικαιούχου
φορέα.

4. Οι ωφελούµενοι απολύονται αυτοδικαίως µε τη λή-
ξη του προγράµµατος, χωρίς καµία αποζηµίωση και χω-
ρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης.

5. Οι καθαρές αµοιβές ορίζονται κατά παρέκκλιση της
ισχύουσας νοµοθεσίας, σε 19,6 ευρώ ηµερησίως και όχι
µεγαλύτερες από 490,00 ευρώ µηνιαίως για ωφελούµε-
νους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ ηµερη-
σίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ µηνιαίως για ωφε-
λούµενους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Εκτός από τα πα-
ραπάνω καταβαλλόµενα ποσά, οι δικαιούχοι φορείς δεν
υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παρο-
χή ή ενίσχυση στους ωφελούµενους.

6. Οι ωφελούµενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ – ΕΤΕΑ.

7. Για την εφαρµογή και εκτέλεση των προγραµµάτων
της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου αυτής οι δικαιού-
χοι φορείς υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή
και ασφάλεια, στον τόπο παροχής εργασίας, των ωφε-
λουµένων.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µπορεί
να προβλέπεται, ως µέτρο ανάσχεσης της ανεργίας, µεί-
ωση των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν στα
Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία ασφαλίζουν µι-
σθωτούς, επιχειρήσεις που διατηρούν τις υφιστάµενες
σε αυτές θέσεις εργασίας.

Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου καθορί-
ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων
µε βάση τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες και τους διαθέ-
σιµους πόρους  σύµφωνα  µε το  Μεσοπρόθεσµο  Πρό -
γραµµα ∆ηµοσιονοµικών Προσαρµογών (ΜΠ∆Σ) 2013 –
2016.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι∆.2.

Το άρθρο 12 παράγραφος 3 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)
αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α. Οι εγκριτικές της συγχωνεύσεως Γενικές Συνε-
λεύσεις πρέπει να έχουν συντελεστεί µέσα σε αποκλει-
στική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), ακόµη και κατά παρέκκλιση
των σχετικών διατάξεων περί προθεσµιών και δηµοσιό-
τητας του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37/63) και του ν. 2166/1993
(Α΄ 137). Η δε συγχώνευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
εντός δυο µηνών (2) από την ολοκλήρωση των προανα-
φερόµενων Γενικών Συνελεύσεων.

β. Οι  προαναφερόµενες  ρυθµίσεις  ανατρέχουν  στο
χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4109/2013.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι∆.3.

Ως προς τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ της προκή-
ρυξης 1Γ/2008 που  κυρώθηκε  µε την  αριθ µ. 259/
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11.2.2010 απόφαση του Γ΄ Τµήµατος του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄
146), ως ηµεροµηνία διορισµού, σε ότι αφορά αποκλει-
στικά τις µισθολογικές τους αποδοχές, λογίζεται η ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι∆.4.
1. Μέχρι τις 31.12.2013, ξενοδοχειακές εν γένει επι-

χειρήσεις, κάµπινγκ ή κέντρα αναψυχής θεωρούνται, για
την εφαρµογή  της  παρ . 4 του  άρθρου  13 του
ν. 2971/2001, ως όµορες, ακόµα και αν µεταξύ των προ-
βολών που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχεί-
ρησης και του αιγιαλού παρεµβάλλεται δηµόσιο κτήµα,
εφόσον έχουν ήδη αιτηθεί ή αιτηθούν προς την Εταιρία
Ακινήτων ∆ηµοσίου  (ΕΤ.Α.∆. Α.Ε .), µέσω της  οικείας
Κτηµατικής Υπηρεσίας, την µίσθωση του ανωτέρω τµή-
µατος δηµοσίου κτήµατος που ορίζεται από τις προβο-
λές, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου.

2. Η ΕΤ.Α.∆. Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στη σύναψη
των µισθωτηρίων συµβολαίων, εφόσον πληρούνται οι νό-

µιµες προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που
τη διέπει. Σε περίπτωση που δεν συναφθεί µισθωτήριο
συµβόλαιο, λόγω µη συνδροµής των προβλεπόµενων
προϋποθέσεων, εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις περί
προστασίας δηµοσίων κτηµάτων.

3. Οι αιτούντες, εντός δέκα ηµερών από τη σύναψη µί-
σθωσης µε τον οικείο Ο.Τ.Α. του κοινόχρηστου χώρου
του αιγιαλού, υποχρεούνται να προκαταβάλουν, επί ποι-
νή ακυρότητας της µίσθωσης αιγιαλού και έναντι του ο-
ριστικού µισθώµατος που  θα  προσδιοριστεί  από  την
ΕΤ.Α.∆. Α.Ε. ποσό που θα αντιστοιχεί στο πενήντα τοις
εκατό (50%) του µισθώµατος που θα ορίζεται στην ως ά-
νω µίσθωση αιγιαλού. Η καταβολή πραγµατοποιείται µε
κατάθεση του οφειλόµενου ποσού σε τραπεζικό λογα-
ριασµό της ΕΤ.Α.∆. Α.Ε.. Αντίγραφο του καταθετηρίου
κοινοποιείται άµεσα στον οικείο Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση µη
σύναψης σύµβασης µίσθωσης µε την ΕΤ.Α.∆. Α.Ε. λόγω
µη συνδροµής των προβλεπόµενων προϋποθέσεων, ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί
δηµοσίων κτηµάτων.
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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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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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