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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

1.  Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονο-
µικής Στρατηγικής 2013-2016, το οποίο επισυνάπτεται
ως Παράρτηµα I στον παρόντα νόµο, αποτελεί αναπό-
σπαστο µέρος του νόµου αυτού και στο οποίο περιλαµ-
βάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα  επόµενα έ-
τη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:

- Οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση
και τους επί µέρους φορείς της.

- Η περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών
και δηµοσιονοµικών εξελίξεων και προβλέψεων για το
προηγούµενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογι-
σµού και τα επόµενα τρία έτη.

- Οι παραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών
προβλέψεων (µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί-
ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες
επενδύσεων και δαπάνες τόκων).

- Οι  κύριες  πηγές  κινδύνου  για  τις  δηµοσιονοµικές
προβλέψεις.

- Ο στόχος για το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης.
- Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική Κυ-

βέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού Προ-
ϋπολογισµού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο.

- Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, το-
πική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντίστοι-
χα έτη.

- Οι προβλεπόµενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνη-
σης ανά Υπουργείο για τον Προϋπολογισµό του επόµε-
νου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για την
υπό εξέταση περίοδο.

- Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης
ανά οικονοµική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φο-

ρολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο,
οι εκτιµήσεις ανά οικονοµική κατηγορία των ακαθάρι-
στων εξόδων, εσόδων, και ελλείµµατος ή πλεονάσµατος
του Κοινωνικού Προϋπολογισµού και των Ενοποιηµένων
Προϋπολογισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.

1.α. Οι  διατάξεις  των  άρθρων  1 του  ν. 91/1943 (Α΄
129), 1 και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295) και της παρ. 19
του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265) παύουν να ισχύ-
ουν για όσους από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα
αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή
του Δηµάρχου, από την εποµένη της ηµεροµηνίας έναρ-
ξης ισχύος του παρόντος νόµου. Τα πρόσωπα αυτά α-
σφαλίζονται για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και
υγειονοµική περίθαλψη , στους  φορείς  που  ασφαλίζο-
νταν πριν την εκλογή τους στα αξιώµατα αυτά και ο χρό-
νος της θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης
στους φορείς αυτούς.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά

τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του
άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές

καθορίζονται από τη νοµοθεσία του κάθε φορέα, βαρύ-
νουν του µεν ασφαλισµένου τους ίδιους, του δε εργοδό-
τη τη Βουλή ή το Δήµο, κατά περίπτωση, παρακρατού-
νται από τη βουλευτική αποζηµίωση ή την αντιµισθία και
αποδίδονται ανά µήνα στους οικείους φορείς.
Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους

υπάγονταν στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς
του Δηµοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται
επί των συντάξιµων αποδοχών της οργανικής τους θέ-
σης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΕ΄, 7 Νοεµβρίου 2012,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:
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Με κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονοµικών  και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορί-
ζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρού-
σας παραγράφου των προηγούµενων εδαφίων. 
β. Οι  διατάξεις  της  παρ . 14 του  άρθρου  8 του   ν.

2592/1998 (Α΄ 57), αντικαθίστανται ως εξής:
«14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δηµοσίου,

γενικά, συµπεριλαµβανοµένων  όσων  λαµβάνουν  βου-
λευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προ-
σλαµβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός  ορίζεται  στην  παρ . 6 του  άρθρου  1 του
ν. 1256/1982 (Α΄ 65) και λαµβάνουν σύνταξη ή χορηγία,
κατά περίπτωση και αποδοχές συγχρόνως, καταβάλλο-
νται µειωµένες κατά 70% µε εξαίρεση τις συντάξεις που
καταβάλλονται µε βάση  τις  διατάξεις  των  νόµων
1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185), τις εξ ιδίου
δικαιώµατος πολεµικές συντάξεις που καταβάλλονται µε
βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολεµικών Συντάξεων,
καθώς και τις εξ ιδίου δικαιώµατος συντάξεις παθόντων
στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής.

Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν ανά-
λογη εφαρµογή και για όσους λαµβάνουν σύνταξη ή χο-
ρηγία από το Δηµόσιο και καταλαµβάνουν θέση εξωκοι-
νοβουλευτικού Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υ-
φυπουργού.

Οι διοριζόµενοι σε θέσεις προέδρων ή µελών Διοικητι-
κών Συµβουλίων, φορέων του δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι
λαµβάνουν σύνταξη από το Δηµόσιο ή από οποιονδήπο-
τε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης µπορούν, αντί
της υπαγωγής τους στις ρυθµίσεις του προηγούµενου ε-
δαφίου, να επιλέξουν µε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/
1986 που απευθύνουν τόσο προς την υπηρεσία τους, ό-
σο και προς τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, την υπαγωγή
τους στις ρυθµίσεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2469/
1997 (Α΄ 38).»
γ. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/

1998, όπως τροποποιούνται µε τις διατάξεις της προη-
γούµενης περίπτωσης έχουν εφαρµογή και για όσους
λαµβάνουν ταυτόχρονα µε τη σύνταξη ή τη χορηγία, κα-
τά περίπτωση, βουλευτική αποζηµίωση ή αντιµισθία ως
αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού.

δ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 58 του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και:
α. για όσους λαµβάνουν, εξ΄ ιδίου δικαιώµατος ή κατά

µεταβίβαση, βουλευτική σύνταξη ή χορηγία αιρετού ορ-
γάνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και
β. για όσους λαµβάνουν σύνταξη από το Δηµόσιο, συ-

µπεριλαµβανοµένης και της βουλευτικής ή χορηγία και
συγχρόνως βουλευτική αποζηµίωση ή αντιµισθία, ως αι-
ρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, κατά περίπτω-
ση».
ε. Χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό

φορέα, καθώς και στο Δηµόσιο δεν µπορεί να χρησιµεύ-
σει για τη θεµελίωση ή την προσαύξηση βουλευτικής σύ-
νταξης ή σύνταξης αιρετού οργάνου των Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού.
στ. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3865/

2010 αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
«2. Οι δήµαρχοι διατηρούν το καθεστώς υγειονοµικής

περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν την εκλογή τους
στις ανωτέρω θέσεις, οι δε αναλογούσες κρατήσεις, υ-
πολογίζονται επί της αντιµισθίας που λαµβάνουν, βαρύ-

νουν τους ίδιους και αποδίδονται, ανά µήνα, στον οικείο
φορέα.»
ζ. Οι  διατάξεις  της  παρ . 3 του  άρθρου  14 του   ν.

3865/2010, από 1.1.2011 έχουν εφαρµογή για τα πρόσω-
πα της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), µε
εξαίρεση τους δηµάρχους, καθώς και για τα πρόσωπα
του άρθρου 182 του ίδιου ως άνω νόµου, τα οποία λαµ-
βάνουν αντιµισθία.

η. Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισµένου των προ-
σώπων της  παρ . 1 των  άρθρων  93 και  182 του  ν.
3852/2010 βαρύνουν τους ίδιους.
θ. Οι καταβαλλόµενες κατά την 1.1.2013 και εφεξής

κανονιζόµενες συντάξεις των βουλευτών και των αιρε-
τών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού που λαµβά-
νουν και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιοδήποτε φο-
ρέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δηµόσιο, µειώνονται κα-
τά 20%. Το ποσοστό της µείωσης ορίζεται σε 30% εάν τα
ανωτέρω πρόσωπα λαµβάνουν και τρίτη σύνταξη συµπε-
ριλαµβανοµένης και της βουλευτικής ή της χορηγίας. 
Η κατά τα ανωτέρω µείωση γίνεται επί του ακαθαρί-

στου ποσού της µηνιαίας βασικής σύνταξης, όπως αυτό
ισχύει κατά την 31.12.2012, προ της παρακράτησης της
εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον
εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α΄
180), καθώς και των µειώσεων που επιβλήθηκαν µε τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄
226), του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και της υπο-
παραγράφου της παρ. 3 του άρθρου αυτού, για τον υπο-
λογισµό των οποίων, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, η
βουλευτική σύνταξη ή χορηγία λαµβάνεται υπόψη µειω-
µένη κατά 20% ή 30%, κατά περίπτωση.
ι. Η εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη για όσα από τα πρό-

σωπα της προηγούµενης περίπτωσης θα θεµελιώσουν συ-
νταξιοδοτικό δικαίωµα από την 1.1.2013 και µετά, κατα-
βάλλεται µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας
τους, µε εξαίρεση όσα από αυτά είναι ανίκανα για κάθε
βιοποριστικό επάγγελµα κατά ποσοστό 67% και άνω. 
ια. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, κατά το µέρος

που αφορούν βουλευτικές συντάξεις, έχουν εφαρµογή
και για τις συντάξεις των Προέδρων και Αντιπροέδρων
της Κυβέρνησης, καθώς και για αυτές των Προέδρων της
Βουλής. 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2. 
α. Στο τέλος του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 προστί-

θεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. α. Για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίω-

µα από 1.1.2013 και µετά, το όριο ηλικίας καταβολής της
σύνταξής τους που προβλέπεται από τις διατάξεις:
αα. των υποπεριπτώσεων βα΄ και βγ΄ της περίπτωσης

β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αυξάνεται στο
67ο έτος,
ββ. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου

αυτού, αυξάνεται στο 62ο έτος.
β. Η σύνταξη όσων θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δι-

καίωµα από 1.1.2013 και µετά, καταβάλλεται ολόκληρη
µε τη συµπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγµα-
τικής συντάξιµης υπηρεσίας και του 62ου έτους της ηλι-
κίας τους.»

β. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3
του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 καταργείται.

γ. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως
ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Αν αποµακρυνθεί  της  υπηρεσίας  και  έχει  15ετή
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πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και το 67ο έτος
της ηλικίας του.
Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από

1.1.2013 και µετά, η σύνταξη καταβάλλεται µε τη συ-
µπλήρωση 40 ετών πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υ-
πηρεσίας και του 62ου έτους της ηλικίας τους.»

δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του  ν.
2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο υπάλληλος δικαιούται µειωµένη σύνταξη µετά τη
συµπλήρωση του  62ου έτους  της  ηλικίας  του  και  των
χρονικών προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 7 του νόµου
αυτού.» 
ε. Οι διατάξεις των προηγούµενων περιπτώσεων της

παρούσας υποπαραγράφου Β. 2. έχουν εφαρµογή και
για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους που θεµελιώνουν δικαίωµα
σύνταξης από 1.1.2013 και µετά.
Ειδικά οι δικαστικοί λειτουργοί και τα µέλη του Νοµι-

κού Συµβουλίου του Κράτους που αποχωρούν υποχρεω-
τικά από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 65ου έ-
τους της  ηλικίας  τους , σύµφωνα  µε τις  διατάξεις  της
παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγµατος, δεν υπάγονται
σε όσες από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προ-
βλέπουν καταβολή της σύνταξης µε τη συµπλήρωση του
67ου έτους της ηλικίας και συνταξιοδοτούνται άµεσα µε-
τά την υποχρεωτική αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
στ. Η σύνταξη όσων από τα πρόσωπα της παρ. 1 του

άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α΄ 78) θεµελιώνουν δικαίω-
µα σύνταξης µε βάση τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, α-
πό 1.1.2013 και µετά, καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση
του 60ου έτους της ηλικίας τους.
ζ. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης εε΄ της πε-

ρίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007
αντικαθίσταται ως εξής:

«Για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερι-
κής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών
καταστηµάτων κράτησης και των ιδρυµάτων αγωγής α-
νηλίκων, που  θεµελιώνει  δικαίωµα  σύνταξης  από
1.1.2013 και µετά η σύνταξη καταβάλλεται ακέραια µε τη
συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους ή µε τη
συµπλήρωση τριάντα επτά (37) ετών συντάξιµης υπηρε-
σίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.» 

η. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της
παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 αντικαθίστανται
από 1.1.2013 ως εξής:

«7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, καθώς και
στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύνταξη,
σε οποιονδήποτε  ασφαλιστικό  οργανισµό  πριν  την
1.1.1993, δικαιούνται σύνταξη από το Δηµόσιο κατά πα-
ρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του  π.δ.
169/2007, εφόσον αποχωρούν µε αίτησή τους και έχουν
συµπληρώσει 15ετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρε-
σία και το 67ο έτος της ηλικίας τους. Η συµπλήρωση της
ανωτέρω 15ετούς συντάξιµης υπηρεσίας δεν συνιστά θε-
µελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, κατά την έννοια
των διατάξεων των προηγουµένων περιπτώσεων.»

θ. Στις περιπτώσεις που η σύνταξη, ανεξαρτήτως του
χρόνου θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος,
καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της η-
λικίας, το όριο ηλικίας αυτό αυξάνεται στο 67ο έτος , µε
εξαίρεση τις περιπτώσεις που το σχετικό δικαίωµα έχει
αναγνωρισθεί µε πράξη της αρµόδιας Διεύθυνσης Συ-
ντάξεων. 

ι. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής σε συνδυασµό

µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120)
και τις οικείες διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής έ-
χουν ανάλογη εφαρµογή και για τους υπαλλήλους της
Βουλής.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.  
α. Η µηνιαία σύνταξη ή το άθροισµα των µηνιαίων συ-

ντάξεων και µερισµάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που κατα-
βάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε
αιτία, µειώνεται ως εξής:
Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος συντάξε-

ων:
αα. Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ,

µειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε πε-
ρίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολεί-
πεται των 1.000,01 ευρώ.
ββ. Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, µειώνε-

ται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτω-
ση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται
των 1.425,01 ευρώ.
γγ. Από 2.000,01 ευρώ και άνω , µειώνεται το σύνολο

του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που
εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευ-
ρώ.
β. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού µείωσης λαµ-

βάνεται υπόψη το ποσό της µηνιαίας βασικής σύνταξης ή
των µηνιαίων βασικών συντάξεων όπως αυτά θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.12.2012 µετά την τυχόν παρακράτη-
ση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της ε-
πιπλέον εισφοράς  της  παρ . 14 του  άρθρου  2 του
ν. 4002/2011, καθώς και των τυχόν µειώσεων που επι-
βλήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του
ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012.
γ. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων το ποσό της µεί-

ωσης επιµερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τοµέα και
αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή το-
µέα. 
δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω µειώσεων οι συνταξιούχοι

του Δηµοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την ά-
σκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό
80% και  άνω , καθώς  και  τα  πρόσωπα  της  περίπτωσης
β΄της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3865/ 2010.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ β.4. 
Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κα-

θώς και το επίδοµα αδείας που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) και του
άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010 (Α΄ 67) καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5. 
α. Από 1.1.2013 οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5

και της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007 αντικαθί-
στανται ως εξής:

«α. Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που λαµ-
βάνουν οι άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες, από το Δη-
µόσιο, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωµα γεννήθη-
κε πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3865/2010,
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 720€. Στις περιπτώσεις κα-
ταβολής δύο συντάξεων που το άθροισµά τους υπερβαί-
νει το ανωτέρω ποσό, η περικοπή του υπερβάλλοντος
ποσού, διενεργείται επί της µεγαλύτερης σύνταξης και
εάν αυτή δεν επαρκεί περικόπτεται ανάλογα και η δεύτε-
ρη σύνταξη.
β. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού

καταργείται η καταβολή του επιδόµατος εξοµάλυνσης
του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α΄ 117) στις συντάξεις
των προσώπων της προηγούµενης περίπτωσης.
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γ. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν πε-
ρισσότεροι του ενός δικαιούχοι, το ποσό της περίπτω-
σης α΄ επιµερίζεται σε αυτούς σε ίσες µερίδες. Ειδικά
στην περίπτωση που συνδικαιούχος στη σύνταξη είναι ε-
πιζών σύζυγος, το µερίδιό του δεν παραβλάπτεται από
τον κατά τα ανωτέρω περιορισµό του ποσού που αναλο-
γεί στο µερίδιο των προσώπων της περίπτωσης α΄.
δ. Η καταβολή της σύνταξης των άγαµων ή διαζευγµέ-

νων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν όπως προκύπτει από
τη φορολογική τους δήλωση του προηγούµενου οικονο-
µικού έτους, έχουν και άλλα εισοδήµατα, εκτός από την
κύρια και επικουρική σύνταξή τους, τα οποία υπερβαί-
νουν το αναγόµενο σε ετήσια βάση ποσό της περίπτω-
σης α΄.
Εάν τα ανωτέρω εισοδήµατα δεν υπερβαίνουν το ανα-

γόµενο σε ετήσια βάση ποσό της περίπτωσης α΄ και το
συνολικό ετήσιο πραγµατικό ακαθάριστο εισόδηµα των
προσώπων αυτών, όπως αυτό προκύπτει από τη φορολο-
γική τους  δήλωση  του  προηγούµενου  οικονοµικού  έ -
τους, µε συνυπολογισµό και του ποσού της κύριας σύ-
νταξης, υπερβαίνει το αναγόµενο σε ετήσια βάση ποσό
της περίπτωσης α΄, η κύρια σύνταξη µειώνεται κατά το
υπερβάλλον ποσό.
ε. Από  την  αναστολή  ή  την  περικοπή  της  σύνταξης

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄
δεν επωφελούνται τα τυχόν συνδικαιούχα πρόσωπα.
στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν ε-

φαρµογή για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε
αυτές είναι ανήλικα ή ανάπηρα κατά ποσοστό 67% και ά-
νω ή σπουδάζουν και υπό τις προϋποθέσεις της περίπτω-
σης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα αυτού.»
β. Από 1.1.2013 οι καταβαλλόµενες από το Δηµόσιο

στα ανωτέρω πρόσωπα συντάξεις αναπροσαρµόζονται
οίκοθεν από τις αρµόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο αυτή.
γ. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου αυτής έχουν ε-

φαρµογή και  για  όσα  από  τα  αναφερόµενα  σε  αυτές
πρόσωπα συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του
π.δ. 167/ 2007 (Α΄ 208) και του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209).
δ. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 των άρθρων 5

και 31, αντίστοιχα, του π.δ. 169/2007, της παρ. 3 του άρ-
θρου 9 του ν. 3865/2010, καθώς και αυτές της παρ. 3 του
άρθρου 8 του ν. 3865/2010 κατά το µέρος που παραπέ-
µπουν στις  διατάξεις  της  παρ . 2 του  άρθρου  4 του  ν.
3620/2007, καταργούνται. Σχετικές αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί στις αρµόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων, µέχρι
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού, εξετάζο-
νται µε βάση τις καταργούµενες διατάξεις.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.6.  
Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 της Πράξης

Νοµοθετικού Περιεχοµένου: «Μέτρα ενίσχυσης των χα-
µηλοσυνταξιούχων» (Α΄ 211) που κυρώθηκε µε την παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 2453/1997 (Α΄ 4), όπως ισχύει, α-
ντικαθίσταται από 1.1. 2014 ως εξής:

«Έχουν συµπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας τους.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.7.  
Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων

των προηγουµένων υποπαραγράφων, καταργείται κάθε
διάταξη που αντίκειται σε όσα ρυθµίζονται µε τις διατά-
ξεις των προηγούµενων υποπαραγράφων.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.8. 
Η ισχύς των διατάξεων των προηγουµένων παραγρά-

φων αρχίζει από 1.1.2013, εκτός εάν διαφορετικά προ-

βλέπεται στις επί µέρους διατάξεις των παραγράφων αυ-
τών.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.9. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται α-

ναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των
άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµο-
σίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συ-
ντάξεις τους βαρύνουν το Δηµόσιο είτε τους οικείους
φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σι-
δηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλι-
στικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών
Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/
1955 (Α΄ 276).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ .: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ. 1.: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και α-

δείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδι-
κή διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργα-
σίας, διαιτητική απόφαση ή µε ατοµική σύµβαση εργα-
σίας ή συµφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µι-
σθωτούς του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α.,
καθώς και για τα µόνιµα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµε-
ων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυ-
ροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, καταργούνται από
1.1.2013.

2. Αναστέλλεται µέχρι 31.12.2016, η εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 19 και της περίπτωσης β΄ του τε-
λευταίου εδαφίου  της  παρ . 2 του  άρθρου  29 του  ν.
4024/2011 (Α΄ 226). Οι διατάξεις του προηγούµενου ε-
δαφίου ισχύουν από 31.10.2012.

3. Από 1.1.2013 η αντιµισθία των προέδρων των δηµο-
τικών και περιφερειακών συµβουλίων µειώνεται κατά πε-
νήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται
στις 31.12.2012.

4. Από 1.1.2013 τα µέλη των δηµοτικών συµβουλίων,
των οικονοµικών επιτροπών των δήµων, των επιτροπών
ποιότητας ζωής και των λοιπών επιτροπών των δηµοτι-
κών συµβουλίων των δήµων, καθώς και των διοικητικών
επιτροπών του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) δεν
λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συ-
νεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων. 

5. Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξο-
δα παράστασης και οι πάσης φύσεως αµοιβές των Διοι-
κητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Δι-
ευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του Διοι-
κητικού Συµβουλίου  των  Ιδρυµάτων  και  των  Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου των Δήµων και των Περι-
φερειών, καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των Συνδέσµων
των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύµων εταιρειών, στις οποί-
ες οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν πο-
σοστό πάνω από το 50% του µετοχικού κεφαλαίου, µει-
ώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

6. α. Ο βασικός µισθός του Γενικού Γραµµατέα Υπουρ-
γείου και του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης της παραγράφου 1Α του διατακτικού της απόφα-
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών µε αριθµό
α2/57332/0022/27.7.2012 (ΥΟΔΔ 358), διαµορφώνεται,
από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακο-
σίων πενήντα ευρώ (3.450 €).
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β. Ο βασικός µισθός του Ειδικού Γραµµατέα Υπουργεί-
ου της παραγράφου 1Β της απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών  µε αριθµό  2/57332/0022/
27.7.2012 (ΥΟΔΔ 358), διαµορφώνεται, από 1.1.2013,
στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €).

7. α. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
4024/2011 αντικαθίσταται, από 1.1.2013, ως εξής:

«δ) Οι υπάλληλοι της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικό-
τερα οριζόµενα στον Κανονισµό της, το προσωπικό της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Προεδρίας της
Δηµοκρατίας.»
β. Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του  ν.

4024/2011 διαγράφονται, από  1.1.2013, οι  λέξεις  «το
προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών».
γ. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης

και Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής ΄Αµυνας και Οικο-
νοµικών καθορίζεται το σύστηµα βαθµολογικής εξέλιξης
και το µισθολόγιο που εφαρµόζεται για το προσωπικό
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από 1.1.2013 και
εφεξής, σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες
της Υπηρεσίας αυτής.»

8. Οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστα-
σης και οι αµοιβές εν γένει, που καταβάλλονται στους
Προέδρους, Αντιπροέδρους και τα µέλη των Ανεξάρτη-
των Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ), καθώς και στους Διοικη-
τές, Υποδιοικητές, στους Προέδρους, Αντιπροέδρους,
Διευθύνοντες Συµβούλους και στα µέλη του Δ.Σ. των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. της περίπτωσης 12 της παρού-
σας υποπαραγράφου, επιφυλασσοµένων των διατάξεων
της περίπτωσης 5, µειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%), από 1.1.2013. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
3833/2010 (Α΄ 40) καταργείται από 1.1.2013.

9. Το χρονοεπίδοµα που προβλέπεται στην παράγρα-
φο 1 του διατακτικού της κοινής υπουργικής απόφασης
µε αριθµό 2/17132/0022/28.2.2012 (Β΄ 498) καταργείται
από 1.1.2013.

10. Οι  διατάξεις  της  παρ . 9 του  άρθρου  55 του  ν.
4075/2012 (Α΄ 89) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

11. Από 1.1.2013 καταργείται η προβλεπόµενη από τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α΄
26) προσαύξηση αποδοχών σε όσους χορηγείται άδεια
υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους υπαλ-
λήλους που χορηγείται άδεια για µετεκπαίδευση ή µετα-
πτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογι-
σµό της προσαύξησης λαµβάνεται υπόψη µόνο ο βασι-
κός µισθός.

12. Οι  διατάξεις  του  Κεφαλαίου  Δεύτερου  του   ν.
4024/2011 που αφορούν το βαθµολογικό και µισθολογι-
κό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νό-
µου, έχουν ανάλογη εφαρµογή, από 1.1.2013, και στο
προσωπικό των  νοµικών  προσώπων  ιδιωτικού  δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε
Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµό-
σιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού
και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συ-
µπεριλαµβανοµένων των Γενικών και Τοπικών Οργανι-
σµών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από πόρους των ως
άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋ-
πολογισµού τους, καθώς και των λοιπών δηµόσιων επι-

χειρήσεων, οργανισµών και ανωνύµων εταιρειών, που υ-
πάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κε-
φαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του
ν. 3899/2010 (Α΄ 212).
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και

Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, οι οποίες µπορούν να ανατρέχουν στην έναρξη ι-
σχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, µπο-
ρούν να  ρυθµίζονται  λεπτοµέρειες  εφαρµογής  των
προηγούµενων εδαφίων. 
Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας

περίπτωσης, για τους ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, εκτός από αυ-
τές της παραγράφου 2.

13. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του ν. 3205/
2003 (Α΄ 297) αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:

«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της
ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών του Συµβουλίου
της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), των Πολιτικών και Ποινικών Δι-
καστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), των Τακτι-
κών Διοικητικών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.) και της Γενικής Ε-
πιτροπείας αυτών, καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό
του βαθµού του Πρωτοδίκη και των αντίστοιχων µε αυ-
τόν βαθµών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρα-
κάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέ-
στερη µονάδα ευρώ:
α. Πρόεδρος Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Α-

ρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ., Γενικός Επίτρο-
πος της Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Ε-
πικρατείας των Τ .Δ.Δ.. 1.70
β. Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του Ε.Σ. ,Επί-

τροπος της Επικρατείας του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επι-
κρατείας των Τ.Δ.Δ.. 1.62
γ. Σύµβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντει-

σαγγελέας του Α.Π., Σύµβουλος και Αντεπίτροπος του
Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος
και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Διοικη-
τικών Δικαστηρίων. 1.42
δ. Πάρεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, Εφέ-

της, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Ε-
φέτης Διοικητικών Δικαστηρίων. 1.27
ε. Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος

Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης
Α΄ Τάξης. 1.13
στ. Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Α-

ντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δι-
καστηρίων και Ειρηνοδίκης Β΄ Τάξης. 1,00
ζ. Δόκιµος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρε-

δρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος
Πρωτοδικείου των Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνο-
δίκης Γ΄ Τάξης. 0.85
η. Ειρηνοδίκης Δ΄ Τάξης 0.77
2. Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της

προηγούµενης παραγράφου ο µηνιαίος βασικός µισθός
του Πρωτοδίκη ορίζεται σε χίλια επτακόσια εβδοµήντα
οκτώ (1.778) ευρώ.».

14. Οι παράγραφοι 3, 5, και 6 του άρθρου 30 του   ν.
3205/2003 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:

«3. Για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη διεκπε-
ραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθµιση
δαπανών στις  οποίες  υποβάλλονται  κατά  την  άσκηση
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του λειτουργήµατός τους (δηµιουργία και ενηµέρωση βι-
βλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), οριζόµενο κατά βαθµό
ως εξής:
α. Ειρηνοδίκες Γ΄ και Δ΄ Τάξης, Δόκιµος Εισηγητής

του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι, τριακόσια δέκα έξι ευρώ (316
€).
β. Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι, τετρακόσια εί-

κοσι ευρώ (420 €).
γ. Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, τετρακόσια

πενήντα έξι ευρώ (456 €).
δ. Πάρεδρος του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι, τετρακόσια ε-

ξήντα ευρώ (460 €).
ε. Πρόεδρος Εφετών, Σύµβουλος της Επικρατείας και

αντίστοιχοι, τετρακόσια εβδοµήντα ευρώ (470 €) .
στ. Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι, τετρακόσια ογδόντα

πέντε ευρώ (485 €).
ζ. Πρόεδρος και αντίστοιχοι, πεντακόσια ευρώ (500

€).»
«5. Πάγια αποζηµίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών

προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραµονή στην έδρα,
απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ ’ οίκον εργα-
σία, προσφορά υπηρεσιών σε παραµεθόριες και προβλη-
µατικές περιοχές), οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής:
Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθµό του Προέ-

δρου Πρωτοδικών και αντίστοιχων, µέχρι και το βαθµό
του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου πεντακόσια εξή-
ντα ευρώ (560 €).
Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθµό του Ειρη-

νοδίκη Δ΄ Τάξης µέχρι και το βαθµό του Εισηγητή του
Σ.τ.Ε. και αντίστοιχων, τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 €).

6. Αποζηµίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές
που φέρουν βαθµό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συµ-
βούλου Επικρατείας ή  αντίστοιχους , οριζόµενη  κατά
βαθµό ως εξής:
Πρόεδρος Σ.τ.Ε . και  αντίστοιχοι , διακόσια  σαράντα

δύο ευρώ (242 €).
Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι, εκατόν εξήντα έ-

να ευρώ (161 €).
Σύµβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι, εκατόν είκοσι

ένα ευρώ (121 €).
Η αποζηµίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λει-

τουργούς που δεν φέρουν τους ανωτέρω βαθµούς, ανε-
ξαρτήτως της τυχόν µισθολογικής εξοµοίωσης προς αυ-
τούς.»

15. α . Οι  παράγραφοι 1 και  2 του  άρθρου  32 του
ν. 3205/2003 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:

«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της
ιεραρχίας του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβου-
λίου του Κράτους καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό
του βαθµού  του  Δικαστικού  Αντιπροσώπου, ο  οποίος
πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:

α. Πρόεδρος 1,70
β. Αντιπρόεδρος 1,62
γ. Σύµβουλος 1,42
δ. Πάρεδρος 1,27
ε. Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α΄ Τάξεως 1,13
στ. Δικαστικός Αντιπρόσωπος 1,00
ζ. Δόκιµος Δικαστικός Αντιπρόσωπος 0,85.
2. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της προη-

γούµενης παραγράφου ο µηνιαίος βασικός µισθός του
Δικαστικού Αντιπροσώπου ορίζεται σε χίλια επτακόσια
εβδοµήντα οκτώ ευρώ (1.778 €).»

β. Οι παράγραφοι 3, 5 και 6 του άρθρου 33 του ν. 3205/
2003 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:

«3. Για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη διεκπε-
ραίωση των υποστηριζόµενων ενώπιον των δικαστηρίων
υποθέσεων του Δηµοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και για
την αντιστάθµιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οριζόµενο κατά
βαθµό ως εξής:

α. Δόκιµος Δικαστικός Αντιπρόσωπος τριακόσια δέκα
έξι ευρώ (316 €).
β. Δικαστικός Αντιπρόσωπος τετρακόσια είκοσι ευρώ

(420 €).
γ. Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α΄ Τάξης τετρακόσια πε-

νήντα έξι ευρώ (456 €).
δ. Πάρεδρος τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 €).
ε. Σύµβουλος τετρακόσια εβδοµήντα ευρώ (470 €).
στ. Αντιπρόεδρος τετρακόσια  ογδόντα  πέντε  ευρώ

(485 €).
ζ. Πρόεδρος πεντακόσια ευρώ (500 €).»
5. Πάγια αποζηµίωση, λόγω της πολύωρης παραµονής

στα δικαστήρια, της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο
εργασίας, καθώς και των ειδικών συνθηκών προσφοράς
υπηρεσιών σε παραµεθόριες περιοχές, οριζόµενη κατά
βαθµό ως εξής:
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α΄ Τάξης µέχρι Πρόεδρο

πεντακόσια εξήντα ευρώ (560 €).
Δόκιµος και Δικαστικός Αντιπρόσωπος τετρακόσια ε-

ξήντα ευρώ (460 €).
6. Αποζηµίωση εξόδων παράστασης οριζόµενη κατά

βαθµό ως εξής:
Πρόεδρος διακόσια σαράντα δύο ευρώ (242 €), Αντι-

πρόεδρος εκατόν εξήντα ένα ευρώ (161 €), Σύµβουλος
εκατόν είκοσι ένα ευρώ (121 €).»

16. Ι ) Οι  παράγραφοι 1 και  2 του  άρθρου  34 του
ν. 3205/2003 (Α΄ 297) αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως
εξής:

«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της
ιεραρχίας των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζε-
ται µε βάση το βασικό µισθό του βαθµού Ιατροδικαστή
Δ΄ Τάξεως, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακά-
τω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστε-
ρη µονάδα ευρώ:

Ιατροδικαστής Α΄ Τάξεως 1,45
Ιατροδικαστής Β΄ Τάξεως 1,31
Ιατροδικαστής Γ΄ Τάξεως 1,16
Ιατροδικαστής Δ΄ Τάξεως 1,00
2. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της προη-

γούµενης παραγράφου, ο µηνιαίος βασικός µισθός του
Ιατροδικαστή Δ Τάξεως ορίζεται σε χίλια είκοσι τρία ευ-
ρώ (1.023 €).»
ΙΙ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 35 του ν. 3205

/2003 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«3. Ειδικό επίδοµα ιατροδικαστικής υπηρεσίας για την

ανθυγιεινή και επικίνδυνη εργασία τους, καθώς και για
την απασχόλησή τους πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο,
κατά τις απογευµατινές και νυκτερινές ώρες ή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, οριζόµενο για όλους
τους Ιατροδικαστές σε οκτακόσια είκοσι έξι ευρώ (826
€).

4. Στους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων χορηγείται,
λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών, της
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απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και
για τη δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης, πάγια α-
ποζηµίωση οριζόµενη κατά µήνα, για όλους τους βαθ-
µούς της  ιεραρχίας , σε  διακόσια  ενενήντα  δύο  ευρώ
(292 €).»

17. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3205/2003 αντικα-
θίσταται, από 1.8.2012, ως εξής:

«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός όλων των βαθµίδων των
µελών Διδακτικού  Ερευνητικού  Προσωπικού  (Δ.Ε.Π.)
των Πανεπιστηµίων µε πλήρη απασχόληση, καθορίζεται
µε βάση το βασικό µισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολλα-
πλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογ-
γυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
α. Καθηγητής 1,37
β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,25
γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,08
δ. Λέκτορας 1,00
Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της πα-

ραγράφου αυτής ο µηνιαίος βασικός µισθός του Λέκτορα
ορίζεται σε χίλια εξήντα πέντε ευρώ (1.065 €).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παρ. 2 και η

παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται,
από 1.8.2012, ως εξής:

«2.β. Διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πα-
νεπιστηµιακής απασχόλησης εντός των Πανεπιστηµίων,
οριζόµενο, ως εξής:

i.   Καθηγητής 390 €
ii.  Αναπληρωτής Καθηγητής 368 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής 335 €
iv. Λέκτορας 300 €
Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους δικαιούχους

και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
γ. Πάγια αποζηµίωση, για δηµιουργία και ενηµέρωση

βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη
ως εξής:

i.   Καθηγητής 273 €
ii   Αναπληρωτής Καθηγητής 184 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής 128 €
iv. Λέκτορας 128 €
δ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση µεταδιδακτορι-

κής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη
προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο,
ως εξής:

i.   Καθηγητής 226 €
ii   Αναπληρωτής Καθηγητής 215 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής 200 €
iv. Λέκτορας 184 €
στ. ΄Εξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτά-

νεις, Κοσµήτορες και Προέδρους Τµηµάτων, οριζόµενα,
ως εξής:

i. Πρύτανης 250 €
ii. Αντιπρύτανης 200 €
iii. Κοσµήτορας ή Πρόεδρος Τµήµατος 210 €
4. Τα ποσά των περιπτώσεων i των εδαφίων β΄, γ΄ και

δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προσαυξά-
νονται κατά εβδοµήντα ευρώ (70 €) µε τη συµπλήρωση
είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.»

18. α. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 118/ 2002 (Α΄ 99)
αντικαθίσταται, από 1.8.2012, ως εξής:

«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.,
καθορίζεται ανά βαθµίδα σε ποσοστό επί του εκάστοτε
βασικού µισθού του µέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της βαθµίδας
του Λέκτορα, ως εξής:

Βαθµίδα Κλάδος Ι Κλάδος ΙΙ
ΠΕ ΠΕ ΤΕ

Δ 0,90 0,85 0,81
Γ 0,92 0,89 0,85
Β 0,96 0,92 0,89
Α 0,98 0,97 0,92
β. Οι περιπτώσεις iii και iv της παρ. 2 του άρθρου 3 του

π.δ. 118/2002 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«iii) Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτι-

κής πανεπιστηµιακής απασχόλησης εντός του Πανεπι-
στηµίου οριζόµενο στο ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε
(195) ευρώ µηνιαίως για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου Ι,
στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κατη-
γορία ΠΕ του κλάδου ΙΙ και στο ποσό των εκατόν τριάντα
πέντε (135) ευρώ για την κατηγορία ΤΕ του κλάδου ΙΙ.

iv) Πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενη-
µέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχής σε συνέδρια οριζό-
µενη στο ποσό των ογδόντα τριών (83) ευρώ για την κα-
τηγορία ΠΕ του κλάδου Ι, στο ποσό των εξήντα τεσσά-
ρων (64) ευρώ για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου ΙΙ και
στο ποσό των πενήντα ενός (51) ευρώ για την κατηγορία
ΤΕ του κλάδου ΙΙ.»
γ. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 3 του π.δ. 118/

2002 αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«4. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος χορη-

γείται ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση µετα-
διδακτορικής έρευνας οριζόµενο στο ποσό των ογδόντα
εννέα (89) ευρώ µηνιαίως για τα µέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι
και στο ποσό των εξήντα οκτώ (68) ευρώ για τα µέλη
Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ.

5. Τα σύµφωνα µε τα στοιχεία (iii) και (iv) της παρα-
γράφου 2 του παρόντος άρθρου χορηγούµενα επιδόµα-
τα και µηνιαίες αποζηµιώσεις, όπως επίσης και το χορη-
γούµενο ειδικό ερευνητικό επίδοµα κατά την παραγρά-
φου 4 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνονται κατά δέκα
(10) ευρώ για κάθε πενταετία πραγµατικής υπηρεσίας
που συµπληρώνεται στην καταληκτική βαθµίδα ύστερα
από την µε οποιονδήποτε τρόπο ένταξη σε αυτή.»
δ. Οι υποπεριπτώσεις iii και iv της περίπτωσης β΄ της

παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 118/2002 αντικαθίστανται,
από 1.8.2012, ως εξής:

« iii) Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδα-
κτικής πανεπιστηµιακής απασχόλησης εντός του Πανε-
πιστηµίου οριζόµενο στο ποσό των εκατόν πέντε (105)
ευρώ µηνιαίως.

iv) Πάγια µηνιαία αποζηµίωση για δηµιουργία και ενη-
µέρωση βιβλιοθήκης και συµµετοχή σε συνέδρια οριζό-
µενη στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ.»

19. Η παράγραφος 1 και οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, στ΄
και η΄  της  παραγράφου 2 του  άρθρου  30 του
ν. 3187/2003 (Α΄ 233) αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως
εξής:

«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός όλων των βαθµίδων των
µελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται µε βάση το βασικό
µηνιαίο µισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται
µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται
στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:

α. Καθηγητής 1,37
β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,22
γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,11
δ. Λέκτορας 1,00
Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Λέκτορα ορίζεται σε

εννιακόσια πενήντα τέσσερα (954) ευρώ.»
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«2.β. Διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής α-
πασχόλησης εντός των Α.Σ.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται ως ε-
ξής:

Ι. Καθηγητής 380 ευρώ
ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 363 ευρώ
ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 294 ευρώ
ΙV. Λέκτορας 208 ευρώ
γ. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση

βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, η οποία ορί-
ζεται ως εξής:

Ι. Καθηγητής 260 ευρώ
ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 ευρώ
ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 120 ευρώ
ΙV. Λέκτορας 115 ευρώ
δ. Ειδικό ερευνητικό επίδοµα για την εκτέλεση µετα-

διδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσµα-
τικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, το
οποίο ορίζεται ως εξής:

Ι. Καθηγητής 218 ευρώ
ΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής 195 ευρώ
ΙΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής 170 ευρώ
ΙV. Λέκτορας 111 ευρώ
ε. Έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Τοµέων και

στον Πρόεδρο Ακαδηµαϊκών Θεµάτων οριζόµενα σε ε-
κατόν σαράντα (140) ευρώ.

η. Τα ποσά  των  περιπτώσεων  Ι  των  στοιχείων  β΄,
γ΄και δ΄ της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά
σαράντα (40) ευρώ µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών
υπηρεσίας.»

20. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 αντικαθί-
σταται από 1.8.012 ως εξής:

«4. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.
των Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζεται ανά βαθµίδα ως γινόµενο του ε-
κάστοτε βασικού µισθού του µέλους Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. της
βαθµίδας του Λέκτορα, επί τους κατωτέρω συντελεστές
ως εξής:

Βαθµίδα Κλάδος Ι Κλάδος ΙΙ
ΠΕ ΠΕ ΤΕ

Δ 0,93 0,81 0,80
Γ 0,94 0,88 0,84
Β 0,95 0,92 0,88
Α 0,98 0,97 0,92»
21. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3205/2003, αντικα-

θίσταται από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών Εκπαιδευτι-

κού Προσωπικού των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (Ε.Π. Τ.Ε.Ι.), καθώς και των µελών
Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθορίζεται
µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Καθηγητή Εφαρµο-
γών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συ-
ντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µο-
νάδα ευρώ:
α. Καθηγητής 1,37
β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,25
γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,13
δ. Καθηγητής Εφαρµογών 1,00
ε. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 1,00
Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Καθηγητή Εφαρµογών

ορίζεται σε εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 €).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 2

και η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ν. 3205/2003 α-
ντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:

«2.β. Διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής α-

πασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι., οριζόµενο, ως ακολού-
θως:

i. Καθηγητής: 383 €
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 350 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής: 285 €
iv. Καθηγητής Εφαρµογών: 200 €
v. Μέλος Ε.ΔΙ.Π.: 86 €
Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους δικαιούχους

και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.
γ. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση

βιβλιοθήκης, και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη
ως ακολούθως:

i. Καθηγητής 218€
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής 125 €
iv. Καθηγητής Εφαρµογών 110 €
v. Μέλος Ε.ΔI.Π. 66 €
δ. Ερευνητικό επίδοµα τεχνολογικής έρευνας, οριζό-

µενο, ως ακολούθως:
αα. Για τους  κατέχοντες  µεταπτυχιακούς τίτλους

σπουδών:
i. Καθηγητής: 205 €
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 185 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής: 165 €
iv. Καθηγητής Εφαρµογών: 115 €
ββ. Για τους µη κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους

σπουδών:
i. Καθηγητής: 135 €
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 120 €
iii. Επίκουρος Καθηγητής: 105 €
iv. Καθηγητής Εφαρµογών: 70 €
στ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέ-

δρους, Διευθυντές Σχολών και Προϊσταµένους Τµήµα-
τος οριζόµενα, κατά µήνα, ως ακολούθως:

i. Πρόεδρος 250 €
ii. Αντιπρόεδρος 210 €
iii. Διευθυντής Σχολής 210 €
iv. Προϊστάµενος Τµήµατος και
Διευθυντής Κέντρου Ξένων
Γλωσσών και Φυσικής Aγωγής 100 €
3. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β΄, γ΄ και

δ΄ της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά πενή-
ντα ευρώ (50 €) µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε ετών υ-
πηρεσίας.

Τα ποσά των περιπτώσεων ii των στοιχείων β΄, γ΄ και
δ΄ ββ. της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προσαυξά-
νονται κατά τριάντα πέντε ευρώ (35 €) µε τη συµπλήρω-
ση 25 ετών υπηρεσίας, για όσους κατέχουν προσωποπα-
γή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.
Την ανωτέρω προσαύξηση δικαιούνται, µετά τη συ-

µπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, και όσοι κατέχουν προ-
σωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και δεν διαθέ-
τουν διδακτορικό δίπλωµα σπουδών, αλλά µόνο µετα-
πτυχιακό τίτλο σπουδών.»

22. Ι) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 38 του  ν.
3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:

«1.Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Ερευνητών που υ-
πηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα
Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις δια-
τάξεις του ν.1514/1985 (Α΄ 13), καθώς και σε κέντρα έ-
ρευνας της Ακαδηµίας Αθηνών καθορίζεται µε βάση το
βασικό µισθό της βαθµίδας του Ερευνητή Δ΄, ο οποίος
πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και
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στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
α. Ερευνητής Α΄ 1,37
β. Ερευνητής Β΄ 1,25
γ. Ερευνητής Γ΄ 1,08
δ. Ερευνητής Δ΄ 1,00
Για τη διαµόρφωση των ανωτέρω νέων βασικών µι-

σθών, ο βασικός µηνιαίος µισθός του Eρευνητή Δ΄ ορίζε-
ται σε χίλια είκοσι ευρώ (1.020 €).

2. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Ειδικών Λειτουργι-
κών Επιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.) των ανωτέρω Ερευνητικών
Κέντρων και ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων κα-
θορίζεται, µε βάση το βασικό µισθό του Ειδικού Λειτουρ-
γικού Επιστήµονα Δ΄ , ο  οποίος  πολλαπλασιάζεται  µε
τους παρακάτω  συντελεστές  και  στρογγυλοποιείται
στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
α. Ε.Λ.Ε. Α΄ 1,28 
β. Ε.Λ.Ε. Β΄ 1,16
γ. Ε.Λ.Ε. Γ΄ 1,06
δ. Ε.Λ.Ε. Δ΄ 1,00
Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της πα-

ραγράφου αυτής, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ε.Λ.Ε.
Δ΄ ορίζεται  σε  εννιακόσια  σαράντα  πέντε  ευρώ  (945
€).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 3 και οι παρά-

γραφοι 5 και 6 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003, αντικαθί-
στανται από 1.8.2012, ως εξής:

«3.β. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρω-
ση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµε-
νη ως εξής:

i. Ερευνητές Α΄ 273 €
Ερευνητές Β΄ 184 €
Ερευνητές Γ΄ 128 €
Ερευνητές Δ΄ 128 €

ii. Ε.Λ.Ε. Α΄ 263 €
Ε.Λ.Ε. Β΄ 143 €
Ε.Λ.Ε. Γ΄ 75 €
Ε.Λ.Ε.Δ΄ 75 €

γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση µεταδιδακτορι-
κής έρευνας, καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσµατι-
κότερη προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, ορι-
ζόµενο, ως εξής:

i. Ερευνητές Α΄ 226 €
Ερευνητές Β΄ 215 €
Ερευνητές Γ΄ 200 €
Ερευνητές Δ΄ 184 €

ii. Ε.Λ.Ε. Α΄ 190 €
Ε.Λ.Ε. Β΄ 152 €
Ε.Λ.Ε. Γ΄ 117 €
Ε.Λ.Ε.Δ΄ 90 € »

«ε. Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδι-
κούς Λειτουργικούς Επιστήµονες του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙ-
ΤΟΣ», οριζόµενο, κατά ζώνη, ως εξής:
Ζώνη Α΄ 238 €
Ζώνη Β΄ 132 €
Ζώνη Γ΄ 79 €
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µε την απαραίτητη

προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρε-
σία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώ-
ρους που δικαιολογείται η καταβολή του, η οποία θα βε-
βαιώνεται, κάθε µήνα, από τον οικείο προϊστάµενο.
Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων για ο-

ποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις
συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επι-
δόµατος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή
του µε ευθύνη του οικείου προϊσταµένου. Η κατανοµή
του προσωπικού σε ζώνες (Α΄, Β΄, Γ΄) θα γίνεται στην
αρχή κάθε εξαµήνου.»

«5. Οι αποδοχές των Διευθυντών των ερευνητικών κέ-
ντρων, των ινστιτούτων τους και των αυτοτελών ερευνη-
τικών ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε.
είναι ο βασικός µισθός του ερευνητή Δ΄ µε συντελεστή
1,7 στρογγυλοποιούµενος στην πλησιέστερη µονάδα ευ-
ρώ, µαζί µε όλα τα Επιδόµατα, τις παροχές και τις απο-
ζηµιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 3
και 4 του παρόντος άρθρου µε τις προϋποθέσεις καταβο-
λής τους. Πέραν των αποδοχών αυτών, στους Διευθυ-
ντές αυτούς καταβάλλεται και Επίδοµα θέσης ευθύνης,
ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €) το µήνα για τους Διευ-
θυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και
των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και πεντακο-
σίων ευρώ (500 €) για τους Διευθυντές των ερευνητικών
κέντρων. Διευθυντές που είναι µέλη Δ.Ε.Π. εισπράττουν
ολόκληρο το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, ανάλογα µε τα
έτη προϋπηρεσίας  που  αναγνωρίζονται  από  το  οικείο
Α.Ε.Ι..

6. Προκειµένου περί Ερευνητών Α΄ τα ποσά των περι-
πτώσεων i των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου αυτού προσαυξάνονται κατά εβδοµήντα ευρώ
(70 €), µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρε-
σίας.»

23. α. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3205/ 2003, αντι-
καθίσταται από 1.8.2012 ως εξής:

«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του ερευνητικού προ-
σωπικού του Κ.Ε.Π.Ε. καθορίζεται µε βάση το βασικό µη-
νιαίο µισθό του Συνεργάτη Β΄, ο οποίος πολλαπλασιάζε-
ται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιεί-
ται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:

α. Ερευνητής Α΄ 1,37
β. Ερευνητής Β΄ 1,28
γ. Ερευνητής Γ΄ 1,18
δ. Ερευνητής Δ΄ 1,10
ε. Ερευνητής Ε΄ 1,08
στ. Ερευνητής ΣΤ΄ 1,06
ζ. Συνεργάτης Α΄ 1,04
η. Συνεργάτης Β΄ 1,00
θ. Συνεργάτης Γ΄ 0,90
ι. Συνεργάτης Δ΄ 0,88
ια. Συνεργάτης Ε΄ 0,84
Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της πα-

ραγράφου αυτής, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Συνερ-
γάτη Β΄ ορίζεται σε οκτακόσια πενήντα ευρώ (850 € ).»

β. Οι υποπεριπτώσεις i και ii των περιπτώσεων β΄ και
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 3205/2003, αντικαθί-
στανται από 1.8.2012 ως εξής:

«β. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση
βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη
ως εξής:
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i. Για ερευνητές, σε διακόσια ευρώ (200 €).
ii. Για συνεργάτες, σε εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €).
γ. Επίδοµα για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη

προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο
ως εξής:

i. Ερευνητές τριακόσια ευρώ (300 €).
ii. Συνεργάτες διακόσια ευρώ (200 €).»
24. α. Ο βασικός µηνιαίος µισθός της παρ. 1 του άρ-

θρου 41 του ν. 3205/2003 ορίζεται, από 1.8.2012, σε χί-
λια τετρακόσια δέκα ευρώ (1.410 €). 

β. Το άρθρο 29 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176) αντικαθίστα-
ται, από 1.8.2012, ως εξής:

«Άρθρο 29

Στους Καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγεί-
ας χορηγείται µηνιαίως επίδοµα διδακτικής προετοιµα-
σίας ύψους τριακοσίων ογδόντα (380) ευρώ, επίδοµα βι-
βλιοθήκης ύψους διακοσίων εξήντα (260) ευρώ και ειδι-
κό ερευνητικό  επίδοµα  ύψους  διακοσίων  (200) ευρώ.
Στους Επιµελητές και Επιστηµονικούς Συνεργάτες της
Ε.Σ.Δ.Υ. µε διδακτορικό, καθώς και στο λοιπό διδακτικό
προσωπικό µε διδακτορικό χορηγείται µηνιαίως επίδοµα
διδακτικής προετοιµασίας ύψους τριακοσίων (300) ευρώ,
επίδοµα βιβλιοθήκης ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ και
ειδικό ερευνητικό επίδοµα ύψους εκατόν ογδόντα (180)
ευρώ. Στους Επιµελητές και Επιστηµονικούς Συνεργά-
τες της Ε.Σ.Δ.Υ. χωρίς διδακτορικό χορηγείται µηνιαίως
επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας ύψους εκατόν είκοσι
(120) ευρώ, επίδοµα βιβλιοθήκης ύψους εκατόν (100) ευ-
ρώ και ειδικό ερευνητικό επίδοµα ύψους εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.»

25. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3205/2003 αντικα-
θίσταται από 1.8.2012 ως εξής:

«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των συµβούλων και των
παρέδρων του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.)
καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Παρέ-
δρου µε θητεία, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους πα-
ρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλη-
σιέστερη µονάδα ευρώ:

α. Σύµβουλος  1,23
β. Μόνιµος Πάρεδρος  1,11
γ. Πάρεδρος µε θητεία και Ειδικός 

Πάρεδρος 1,00
Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της πα-

ραγράφου αυτής, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Παρέ-
δρου µε θητεία  ορίζεται  σε  χίλια  εξήντα  πέντε  ευρώ
(1.065 €).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 42

του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«β. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση

βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη
ως εξής:

i. Σύµβουλος 270 €
ii. Μόνιµος Πάρεδρος 180 €
iii. Πάρεδρος µε θητεία 123 €
iv. Ειδικός Πάρεδρος 85 €
γ. Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση µεταδιδακτορι-

κής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη
προώθηση των ερευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο
σε:

i. Σύµβουλος  217 €
ii. Μόνιµος Πάρεδρος 199 €
iii Πάρεδρος µε θητεία 178 €
iv. Ειδικός Πάρεδρος 100 €.»

26. Η παράγραφος 14 και οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της
παρ. 15 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικα-
θίστανται από 1.8.2012 ως εξής:

«14. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των Συµβούλων Α΄,
Συµβούλων Β΄, Συµβούλων Γ΄ και Εισηγητών του Ι.Ε.Π.
καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Ειση-
γητή, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συ-
ντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µο-
νάδα ευρώ:

α) Σύµβουλος Α΄: 1,35
β) Σύµβουλος Β΄: 1,25
γ) Σύµβουλος Γ΄: 1,11
δ) Εισηγητής: 1,00
Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της παραγρά-

φου αυτής, ο µηνιαίος βασικός µισθός του Εισηγητή ορί-
ζεται σε χίλια εξήντα πέντε (1.065 €) ευρώ.»

«15. β) Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέ-
ρωση βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζό-
µενη ως εξής:

Σύµβουλος Α΄: 270 ευρώ
Σύµβουλος Β΄: 184 ευρώ
Σύµβουλος Γ΄: 128 ευρώ
Εισηγητής: 128 ευρώ.
γ) Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση έρευνας και

την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των ε-
ρευνητικών προγραµµάτων, οριζόµενο σε:

Σύµβουλος Α΄: 220 ευρώ
Σύµβουλος Β΄: 215 ευρώ
Σύµβουλος Γ΄: 200 ευρώ
Εισηγητής: 184 ευρώ.»

27. α . Η  παράγραφος 1 του  άρθρου  43 του  ν. 3205/
2003, αντικαθίσταται από 1.8.2012 ως εξής:

«1. Οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί όλων των βαθµών της ιε-
ραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήµα-
τος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται στα παρακάτω ποσά:
α. Συντονιστής Διευθυντής 1.665 €
β. Διευθυντής 1.580 €
γ. Επιµελητής Α΄ 1.513 €
δ. Επιµελητής Β΄ 1.321 €
ε. Ειδικευόµενος 1.007 €.»

β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 44 του ν. 3205/
2003, αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:

«3. Νοσοκοµειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδι-
κών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου οριζόµενο κατά
βαθµό, ως εξής:
α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής 238 €
β. Επιµελητής Α΄ 205 €
γ. Επιµελητής Β΄ 174 €
δ. Ειδικευόµενος 190 €
4. Πάγια αποζηµίωση για συµµετοχή σε σεµινάρια και

ενηµέρωση βιβλιοθήκης, οριζόµενη κατά βαθµό, ως ε-
ξής:
α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής 225 €
β. Επιµελητής Α΄ 195 €
γ. Επιµελητής Β΄ 164 €
δ. Ειδικευόµενος 123 €.»
γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν.

3205/2003, αντικαθίσταται, από 1.8.2012, ως εξής:
«6. Θέσης - Ευθύνης στους Συντονιστές Διευθυντές

και σε όσους Διευθυντές ασκούν χρέη Συντονιστή, για ό-
σο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα των βαθµών τους, οριζό-
µενο σε εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ.»
δ. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της
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παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται,
από 1.8.2012, ως εξής:

«Τα ανωτέρω  προκύπτοντα  συνολικά  ποσά  αµοιβής
δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφηµερίας,
κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ευρώ (30
€).
Το ωροµίσθιο των εφηµεριών υπολογίζεται µε συντε-

λεστή 0,0042 επί του βασικού µισθού που κατέχει ο δι-
καιούχος.»
ε. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 4 του

άρθρου 45 του ν. 3205/2003 αντικαθίσταται από 1.8.2012
ως εξής:

«ε. Στους ιατρούς που υπηρετούν µε βαθµό Συντονι-
στή Διευθυντή σε Νοσοκοµεία της Α΄ Ζώνης και στους
Διευθυντές των πανεπιστηµιακών κλινικών εργαστηρίων
και µονάδων, ως αποζηµίωση εφηµεριών καταβάλλεται
µηνιαίο ποσό, ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%) του ε-
κάστοτε ισχύοντος βασικού µισθού του Συντονιστή Διευ-
θυντή Ε.Σ.Υ , στρογγυλοποιούµενο  στην  πλησιέστερη
µονάδα ευρώ.»
στ. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρ-

θρου 45 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012
ως εξής:

«Οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκοµείων και των
κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως αναφέρονται στο άρ-
θρο 43 του παρόντος, συµµετέχουν σε µικτή εφηµερία,
αποτελούµενη από ενεργό 6ωρη εφηµερία, µετά το πέ-
ρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται µε εφηµερία
ετοιµότητας µέχρι τη συµπλήρωση του 17ώρου.
Η αµοιβή της εφηµερίας αυτής καθορίζεται συνολικά

σε εβδοµήντα εκατοστά (70/100) της αντίστοιχης συνο-
λικής αµοιβής της 17ωρης ενεργού εφηµερίας.»

28. Ι ) Οι  παράγραφοι 1 και  2 του  άρθρου  46 του  ν.
3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:

«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της
ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωµατικού κλάδου του
Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστηµονικού προσωπι-
κού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νοµικής
Yπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των υ-
παλλήλων του κλάδου Εµπειρογνωµόνων του ίδιου Υ-
πουργείου, καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του Α-
κολούθου Πρεσβείας , ο  οποίος  πολλαπλασιάζεται  µε
τους παρακάτω  συντελεστές  και  στρογγυλοποιείται
στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
α. Πρέσβης 1,79
β. Πληρεξούσιος Υπουργός 
Α΄ Τάξεως, Ειδικός Νοµικός
Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας 
Πρεσβευτής Σύµβουλος Α΄ Τάξεως 1,67
γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ Τάξεως, 
Νοµικός Σύµβουλος και Εµπειρογνώ-
µονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Β΄ Τάξεως 1,56
δ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α΄ Τάξεως, 
Αναπληρωτής Νοµικός Σύµβουλος 
και Εµπειρογνώµονας Α΄ Τάξεως 1,44
ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β΄ Τάξεως 
και Εµπειρογνώµονας Β΄ Τάξεως 1,33
στ. Γραµµατέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως 
και Εισηγητής της Ειδικής Νοµικής 
Υπηρεσίας 1,25
ζ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β΄ Τάξεως 1,17
η. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως 1,09
θ. Ακόλουθος Πρεσβείας  και Ακόλουθος Οικονοµικών

και Εµπορικών Υποθέσεων 1,00

2. Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της
προηγούµενης παραγράφου ο µηνιαίος βασικός µισθός
του Ακολούθου Πρεσβείας ορίζεται σε χίλια εξήντα ένα
ευρώ (1.061 €).»
ΙΙ) Το κίνητρο απόδοσης της παρ. 3 του άρθρου 47 του

ν. 3205/2003 καθορίζεται από 1.8.2012, σε εκατόν τριά-
ντα ευρώ (130 €).
ΙΙΙ) Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 47 του ν. 3205/

2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«5. Ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόµε-

νο ως εξής:
α. Για το βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας διακόσια

τριάντα ένα ευρώ (231 €).
β. Για το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ΄ µέχρι και

για το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄, καθώς και
για το βαθµό του Εισηγητή της Ειδικής Νοµικής Υπηρε-
σίας διακόσια τριάντα ένα ευρώ (231 €).
γ. Για το βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Β΄ και Εµπειρο-

γνώµονα Β΄ διακόσια σαράντα επτά ευρώ (247 €).
δ. Για το βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Α΄, του Ανα-

πληρωτή Νοµικού Συµβούλου και του Εµπειρογνώµονα
Α΄ τριακόσια πέντε ευρώ (305 €).
ε. Για το βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄, του

Νοµικού Συµβούλου, του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή
Συµβούλου Β΄ και για όλους τους ανώτερους βαθµούς
τριακόσια δέκα οκτώ ευρώ (318 €).

6. Πάγια  αποζηµίωση , λόγω  των  ειδικών  συνθηκών
προσφοράς διπλωµατικών ή επιστηµονικών υπηρεσιών
και της απασχόλησής τους πέραν του κανονικού ωραρί-
ου εργασίας, οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής:
α. Ακόλουθος Πρεσβείας εκατόν δώδεκα ευρώ (112

€).
β. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως εκατόν δώδεκα

ευρώ (112 €).
γ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β΄ Τάξεως εκατόν πενήντα

τέσσερα ευρώ (154 €).
δ. Γραµµατέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως και Εισηγητής

της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας εκατόν ενενήντα τέσσε-
ρα ευρώ (194 €).
ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β΄ Τάξεως και Εµπειρογνώ-

µονας Β΄ Τάξεως διακόσια πενήντα έξι ευρώ (256 €).
στ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α΄ Τάξεως, Αναπληρωτής

Νοµικός Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας Α΄ Τάξεως
τριακόσια δέκα τρία ευρώ (313 €).
ζ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ Τάξεως, Νοµικός Σύµ-

βουλος και Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος
Β΄ Τάξεως τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ (393 €).
η. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ Τάξεως, Ειδικός Νοµι-

κός Σύµβουλος και Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµ-
βουλος Α΄ Τάξεως τετρακόσια εβδοµήντα ευρώ (470 €).
θ. Πρέσβης πεντακόσια πέντε ευρώ (505 €).» 
29. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.3205/2003, αντικα-

θίσταται από 1.8.2012 ως εξής:
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των Αρχιερέων της Εκ-

κλησίας της Ελλάδος καθορίζεται µε βάση το βασικό µι-
σθό του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου,
ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελε-
στές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα
ευρώ.

α. Αρχιεπίσκοπος  1,32
β. Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης 1,17
γ. Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος 1,00
Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών, ο µηνιαίος

βασικός µισθός του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού
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Επισκόπου ορίζεται σε χίλια ογδόντα εννέα ευρώ (1.089
€).
ΙΙ) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ.2 του άρθρου 48

του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«γ. Αποκλειστικού ειδικού λειτουργήµατος οριζόµενο

σε εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165 €).
δ. Αποζηµίωση εξόδων παράστασης οριζόµενη ως ε-

ξής: Αρχιεπίσκοπος, εκατό ευρώ (100 €). Εν ενεργεία
Μητροπολίτης, πενήντα ευρώ (50 €).»

30. Ι ) Οι  παράγραφοι 1 και  2 του  άρθρου  49 του
ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:

«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των µελών του µόνιµου
καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Α-
θηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
(Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.)
καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό της κατηγορίας του
Μουσικού, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακά-
τω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστε-
ρη µονάδα ευρώ:
Αρχιµουσικός Εξάρχων 1,47
Κορυφαίος Α΄ 1,41
Κορυφαίος Β΄ 1,30
Μουσικός 1,00
2. Για τη διαµόρφωση των ανωτέρω βασικών µισθών

της προηγούµενης παραγράφου ο µηνιαίος βασικός µι-
σθός του µουσικού ορίζεται σε οκτακόσια ογδόντα έξι
ευρώ (886 €).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 49

του ν.3205/2003, αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
«γ. Ειδικό µουσικό επίδοµα, οριζόµενο σε τριακόσια ε-

νενήντα έξι ευρώ (396 €).
δ. Ειδικό επίδοµα για τη διευκόλυνση αγοράς, συντή-

ρησης και επισκευής οργάνων, οριζόµενο σε τριακόσια
είκοσι τρία ευρώ (323 €).»

31. α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 50 του  ν.
3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:

«2. Οι συντελεστές προσδιορισµού των βασικών µι-
σθών της παραγράφου 1 είναι οι εξής:

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας 
(Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) 2,14
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού,
Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.),
Ελληνικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος 1,94
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής
1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός
Τακτικής Αεροπορίας 1,81
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 1,69
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 1,60
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 1,50
Συνταγµατάρχης και αντίστοιχοι 1,31
Αντισυνταγµατάρχης και αντίστοιχοι 1,18
Ταγµατάρχης και αντίστοιχοι 1,11
Λοχαγός και αντίστοιχοι 1,06
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,04
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,00
Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι 0,94
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι 0,91
Επιλοχίας και αντίστοιχοι 0,88
Λοχίας και αντίστοιχοι 0,82
Δεκανέας και αντίστοιχοι 0,57
Μόνιµος Στρατιώτης και Αστυφύλακας
που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις 0,32

3. Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών ο µηνιαίος
βασικός µισθός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων ο-
ρίζεται σε οκτακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ (875 €).»
β. Οι παράγραφοι 3 έως και 8α του άρθρου 51 του  ν.

3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«3. Εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών, ποσού εκα-

τό ευρώ (100 €) για όλους τους στρατιωτικούς εν γένει .
Για τους έγγαµους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται

ως προστατευόµενα µέλη της οικογένειας για τον προσ-
διορισµό του φόρου εισοδήµατος, το ανωτέρω ποσό ορί-
ζεται σε εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).

Για έγγαµους ή διαζευγµένους ή σε διάσταση ή σε χη-
ρεία ή άγαµους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζο-
νται ως προστατευόµενα µέλη της οικογένειας για τον
προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος, το ποσό του επι-
δόµατος αυτού ορίζεται σε διακόσια ευρώ (200).
Σε περίπτωση συζύγων που αµείβονται και οι δύο µε

τις διατάξεις του παρόντος, τα προστατευόµενα µέλη οι-
κογένειας (τέκνα) λαµβάνονται υπόψη µόνο για τον έ-
ναν εξ αυτών.
Στη βάση υπολογισµού των µηνιαίων αποδοχών των

µαθητών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνά-
µεων, καθώς  και  των  Εφέδρων και  των  Δοκίµων  Εφέ-
δρων Αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, το επίδοµα
εξοµάλυνσης ορίζεται σε εκατό ευρώ (100).

4. Ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άµυνα, Δηµό-
σια Τάξη και Ασφάλεια:
α. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων ορίζεται,

κατά περίπτωση, ως εξής:
i. Για ανώτατους αξιωµατικούς σε διακόσια πενήντα

ευρώ (250€) και για λοιπούς αξιωµατικούς και ανθυπα-
σπιστές σε εκατόν εβδοµήντα ευρώ (170€).

ii. Για υπαξιωµατικούς και µόνιµους στρατιώτες σε ε -
κατόν τριάντα ευρώ (130 €).
β. Για το αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυ-

νοµίας, καθώς και για το προσωπικό του Πυροσβεστικού
και Λιµενικού Σώµατος που ορίζεται κατά περίπτωση ως
εξής:

i. Για ανώτατους αξιωµατικούς σε διακόσια είκοσι πέ-
ντε ευρώ (225 €) και για λοιπούς αξιωµατικούς και ανθυ-
παστυνόµους ή αντίστοιχους σε εκατόν πενήντα πέντε
ευρώ (155 €).

ii. Για υπαξιωµατικούς και αστυφύλακες ή αντίστοι-
χους σε εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115 €).
Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόµατος εξαιρού-

νται οι τελούντες σε κατάσταση πολεµικής ή µόνιµης
διαθεσιµότητας και οι έφεδροι και δόκιµοι έφεδροι αξιω-
µατικοί και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης
(µέχρι τριών ετών).

5. Θέσης υψηλής ή αυξηµένης ευθύνης, οριζόµενο κα-
τά βαθµό ως εξής:
α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε πεντακόσια τριάντα

πέντε ευρώ (535 €).
β. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., το Γενικό

Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της 1ης Στρατιάς, τον
Αρχηγό Στόλου και τον Αρχηγό τακτικής Αεροπορίας,
καθώς και για τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνο-
µίας, του  Πυροσβεστικού  και  Λιµενικού  Σώµατος  σε
τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €).

γ. Για τον Αντιστράτηγο ή αντίστοιχο σε διακόσια ο-
γδόντα πέντε ευρώ (285 €).

δ. Για τον Υποστράτηγο ή αντίστοιχο σε διακόσια δέ-
κα ευρώ (210 €).

ε. Για τον Ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε εκατόν τριάντα
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τρία ευρώ (133 €).
στ. Για τον Συνταγµατάρχη ή αντίστοιχο, µε εξαίρεση

τους προαγόµενους µισθολογικά στο βαθµό, σε ενενή-
ντα πέντε ευρώ (95 €).

ζ. Για τον Αντισυνταγµατάρχη και Ταγµατάρχη ή αντί-
στοιχους, µε εξαίρεση τους µισθολογικά προαγόµενους
στους βαθµούς αυτούς, σε σαράντα τρία ευρώ (43 €).

η. Για τους κατώτερους Αξιωµατικούς (Λοχαγούς, Υ-
πολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) µε ε-
ξαίρεση τους  µισθολογικά προαγόµενους  στους  βαθ -
µούς αυτούς, σε τριάντα δύο ευρώ (32 €).

θ. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς και Μόνιµους
Στρατιώτες, σε είκοσι έξι ευρώ (26 €).

6. Έξοδα παράστασης τα οποία ορίζονται ως εξής:
α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε τριακόσια πενήντα ευ-

ρώ (350 €).
β. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και τον αρ-

χηγό της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και Π.Σ. σε διακόσια δέκα πέ-
ντε ευρώ (215 €).
γ. Για τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, τον Διοικητή

της Πρώτης Στρατιάς, τον Αρχηγό του Στόλου και τον
Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας σε εκατόν πενήντα ευ-
ρώ (150€).

7. Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσης ορίζεται ως εξής:
α. Για τους  Ανώτατους Αξιωµατικούς , µε εξαίρεση

τους προαγόµενους µισθολογικά, σε ενενήντα πέντε ευ-
ρώ (95 €).
β. Για τον Συνταγµατάρχη ή αντίστοιχο, µε εξαίρεση

τους προαγόµενους µισθολογικά στο βαθµό, σε εβδοµή-
ντα έξι ευρώ (76 €).
γ. Για τον Αντισυνταγµατάρχη και Ταγµατάρχη ή αντί-

στοιχους, µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά
στους βαθµούς αυτούς, σε πενήντα επτά ευρώ (57 €).
δ. Για Κατώτερους Αξιωµατικούς (Λοχαγούς, Υπολο-

χαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) µε εξαίρε-
ση τους µισθολογικά προαγόµενους στους βαθµούς αυ-
τούς, σε τριάντα οκτώ ευρώ (38 €).
ε. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς και Μόνιµους

Στρατιώτες σε είκοσι οκτώ ευρώ (28€).
8. Αυξηµένης Επιχειρησιακής Ετοιµότητας Μονάδων:
α. Για τους Αξιωµατικούς και Υπαξιωµατικούς των Ε-

νόπλων Δυνάµεων  ορίζεται  σε  σαράντα  τρία  ευρώ
(43€).»

32. Η παρ. 10 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 αντικα-
θίσταται από 1.8.2012, ως εξής:

«10. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, στο αστυ-
νοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και στο έν-
στολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού
Σώµατος, χορηγείται µηνιαίως επίδοµα ειδικών συνθη-
κών, ποσό ίσο µε εξήντα πέντε ευρώ (65 €). Από τη χο-
ρήγηση του ανωτέρω επιδόµατος εξαιρούνται οι έφε-
δροι και δόκιµοι έφεδροι αξιωµατικοί και οπλίτες θητεί-
ας.»

33. Το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της α-
ριθµ. 8002/32/122-α/6.9.2007 (Β΄ 1803) κοινής υπουργι-
κής απόφασης και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της
αριθµ. 2/2381/0022/5.5.2009 (Β΄ 928) όµοιας, διαµορφώ-
νεται, από 1.8.2012, σε δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60
€).»

34. α. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3432/ 2006 (Α΄
14), αντικαθίσταται από 1.8.2012, ως εξής:

«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών του τακτικού
Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Α-
νωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών καθορίζεται µε βά-

ση το βασικό µηνιαίο µισθό του Λέκτορα, ο οποίος πολ-
λαπλασιάζεται µε τους  παρακάτω  συντελεστές  και
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:

α. Καθηγητής 1,36
β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,20
γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,11
δ. Λέκτορας 1,00

ε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού   0,94.
Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Λέκτορα ορίζεται σε

εννιακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ (975 €).»
β. Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 2

και η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 3432/2006 α-
ντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:

«β. Διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απα-
σχόλησης εντός των Α.Ε.Α., οριζόµενο, ως ακολούθως:

αα. Καθηγητής 383 €
ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής 350 €
γγ. Επίκουρος Καθηγητής 278 €
δδ. Λέκτορας 192 €
εε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 85 €
Το ανωτέρω επίδοµα, καταβάλλεται στους δικαιού-

χους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδει-
ας.
γ. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση

βιβλιοθήκης, και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη
ως ακολούθως:

αα. Καθηγητής 218 €
ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 €
γγ. Επίκουρος Καθηγητής 125 €
δδ. Λέκτορας 107 €
εε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 64 € 

δ. Ερευνητικό επίδοµα, οριζόµενο, ως ακολούθως:
Για τους κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους σπου-

δών:
αα. Καθηγητής 200 €
ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής 180 €
γγ. Επίκουρος Καθηγητής 156 €
δδ. Λέκτορας 104 €

Για τους µη κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδών:

αα. Καθηγητής 145 €
ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής 145 €
γγ. Επίκουρος Καθηγητής 124 €
δδ. Λέκτορας  91 €

ε. Εξοδα παράστασης στον Πρόεδρο του Ακαδηµαϊ-
κού Συµβουλίου και στον Διευθυντή Σπουδών οριζόµενα,
κατά µήνα, ως ακολούθως:

αα. Πρόεδρος Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου 250€
ββ. Διευθυντής Σπουδών 200€
3. Τα ποσά των περιπτώσεων αα΄ των στοιχείων β΄, γ΄

και δ΄ της προηγούµενης παραγράφου προσαυξάνονται
κατά σαράντα ευρώ (40 €) µε τη συµπλήρωση είκοσι πέ-
ντε ετών υπηρεσίας.»

35. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.3450/2006 (Α΄64),
αντικαθίσταται από 1.8.2012, ως εξής:

«1. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των µελών του Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προ-
σωπικού των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
καθορίζεται µε βάση το βασικό µηνιαίο µισθό του Καθη-
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γητή Εφαρµογών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους
παρακάτω συντελεστές  και  στρογγυλοποιείται  στην
πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
α. Καθηγητής 1,36
β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,21
γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,11
δ. Καθηγητής Εφαρµογών 1,00
ε. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 0,94

Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Καθηγητή Εφαρµογών
ορίζεται σε εννιακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ (975 €).»
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 2

και η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006, α-
ντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:

«β. Διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απα-
σχόλησης εντός των Α.Ε.Ν., οριζόµενο, ως ακολούθως:

i) Καθηγητής  383 ευρώ
ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 350 ευρώ
iii) Επίκουρος Καθηγητής 278 ευρώ
iν) Καθηγητής Εφαρµογών 192 ευρώ
ν) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 85 ευρώ
Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται στους δικαιού-

χους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδει-
ας.
γ. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση

βιβλιοθήκης και για συµµετοχή σε συνέδρια, οριζόµενη
ως ακολούθως:

i) Καθηγητής  218 ευρώ
ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 180 ευρώ
iii) Επίκουρος Καθηγητής 125 ευρώ
iv) Καθηγητής Εφαρµογών 107 ευρώ
ν) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 64 ευρώ
δ. Ειδικό επίδοµα ναυτικής εκπαίδευσης και µεταπτυ-

χιακής έρευνας, για µέλη που έχουν τακτικές θέσεις.
αα. Για τους  κατέχοντες  µεταπτυχιακούς τίτλους

σπουδών:
i) Καθηγητής  200 ευρώ
ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 181 ευρώ
iii) Επίκουρος Καθηγητής 156 ευρώ
iv) Καθηγητής Εφαρµογών 104 ευρώ
ββ. Για τους µη κατέχοντες µεταπτυχιακούς τίτλους

σπουδών:
i) Επίκουρος Καθηγητής 100 ευρώ
ii) Καθηγητής Εφαρµογών 73 ευρώ
στ. Έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Σχολών και

Αναπληρωτές Διευθυντών Σχολών οριζόµενα, κατά µή-
να, ως ακολούθως:

i) Διευθυντές Σχολών 128 ευρώ
ii) Αναπληρωτές Δ/ντών Σχολών εφόσον στη Σχολή

λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τµήµατα 62 ευρώ.»
3. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β΄, γ΄ και

δ΄ της προηγούµενης παραγράφου προσαυξάνονται κα-
τά σαράντα ευρώ (40 €) µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε
ετών υπηρεσίας.»

36. Ι) Η παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.3205/2003, αντικα-
θίσταται από 1.8.2012 ως εξής:

«1. Ο  βασικός  µηνιαίος µισθός των  µελών Ε.Π . των
Α.Ε.Ν. καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του Επιµε-
λητή, µε τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιού-
µενος στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:

α. Καθηγητής  1,17
β. Επίκουρος Καθηγητής 1,06
γ. Επιµελητής  1,00
δ. Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων 0,98

Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών της παραγρά-
φου αυτής ο βασικός µισθός του Επιµελητή ορίζεται σε
εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ (933 €).
ΙΙ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρ-

θρου 52 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται από 1.8.2012,
ως εξής:

«β. Διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής απα-
σχόλησης εντός των Α.Ε.Ν. οριζόµενο ως εξής:

i. Καθηγητής  221 €
ii. Επίκoυρoς Καθηγητής 177 €
iii. Επιµελητής  134 €
iv. Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων 112 €
γ. Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση

βιβλιοθήκης, οριζόµενη ως εξής:
i. Καθηγητής  208 €
ii. Επίκουρος Καθηγητής 158 €
iii. Επιµελητής  113 €
iv. Καθηγητής ειδικών µαθηµάτων 110 €
δ. Ειδικό επίδοµα ναυτικής εκπαίδευσης, οριζόµενο

για όλες τις βαθµίδες σε εκατόν πέντε ευρώ (105 €).
ε. Έξοδα παράστασης σε Διευθυντές και Αναπληρω-

τές Διευθυντές Σχολών, οριζόµενα ως εξής:
i. Διευθυντές Σχολών ογδόντα πέντε ευρώ (85 €)
ii. Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών, εφόσον στη Σχο-

λή λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τµήµατα σαράντα
τρία ευρώ (43 €).»

37. Ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των αχρεωστή-
τως καταβληθεισών αποδοχών ή συντάξεων, που προκύ-
πτουν από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας
υποπαραγράφου, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών.

38. α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρ-
θρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), προστίθεται, από τό-
τε που ίσχυσε, το ακόλουθο εδάφιο:

«Στους αµειβόµενους µε ειδικά µισθολόγια που διορί-
ζονται, προσλαµβάνονται, κατατάσσονται ή µετατάσσο-
νται µετά την 30.6.2011 αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία
τους µέχρι και την εν λόγω ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, για τη χορήγηση επιδόµατος χρόνου
υπηρεσίας. »
β. Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 27 του 4024/2011

(Α΄ 226) προστίθενται οι λέξεις: «και µέχρι την τροπο-
ποίηση των διατάξεων του Β΄ Μέρους του ν.3205/2003
µε τις οποίες επέρχονται µειώσεις στα ειδικά µισθολό-
για.»

39. Η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της έκτα-
κτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουρ-
γούς και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρ-
θρου 5 του ν.3620/2007 (Α΄ 276), όπως ισχύει και περι-
γράφεται στην απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και  Δικαιοσύνης  µε αριθµό  2/38031/
0022/7.6.2010 (Β΄ 898), θα πραγµατοποιηθεί ως εξής:
α) η τέταρτη (4η) δόση τον Μάρτιο του 2013,
β) η πέµπτη (5η) δόση τον Μάρτιο του 2014,
γ) η 5η δόση για τους συνταξιούχους δικαστικούς λει-

τουργούς και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους, θα καταβληθεί τον Νοέµβριο του 2014.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ .2. ΠΛΗΡΩΜΗ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΠΑ -
ΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΤΩΝ  – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. α. Δαπάνες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του
άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως προστέθηκε
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µε το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και συµπληρώ-
θηκε µε το άρθρο 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) που έχουν
πραγµατοποιηθεί µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2011, καθ΄ υπέρ-
βαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων χωρίς την τήρηση
της διαδικασίας που προβλέπεται από τις περί αναλήψε-
ως υποχρεώσεων διατάξεις, οι οποίες περαιτέρω κατέ-
στησαν ήδη και αναφέρονται ως ληξιπρόθεσµες οφει-
λές, δύνανται να πληρωθούν κατ΄ εξαίρεση, σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισµού των οικείων φορέ-
ων του τρέχοντος ή και του επόµενου οικονοµικού έ-
τους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πληρούνται οι
λοιπές προϋποθέσεις  νοµιµότητας  και  κανονικότητας
αυτών.
β. Για την εγγραφή και µεταφορά των αναγκαίων πι-

στώσεων στους προϋπολογισµούς των οικείων φορέων,
προς εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, απαιτεί-
ται η υπογραφή µνηµονίου κατανόησης µεταξύ του Υ-
πουργείου Οικονοµικών/Γ.Λ.Κράτους και του οικείου Υ-
πουργείου, µε το οποίο αναλαµβάνεται ρητά η υποχρέω-
ση από τον αρµόδιο οικονοµικά υπεύθυνο για την εφε-
ξής πιστή και απαρέγκλιτη εφαρµογή των περί αναλήψε-
ως υποχρεώσεων διατάξεων και την αποφυγή της δηµι-
ουργίας νέων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. Αντίστοιχα
µνηµόνια υπογράφονται µεταξύ των Υπουργείων και των
εποπτευόµενων από αυτά φορέων.

2. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαµβά-
νονται στο µητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. µέχρι την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου, δύνανται να επιχο-
ρηγούνται κατ΄ εξαίρεση από τον Κρατικό Προϋπολογι-
σµό αποκλειστικά και µόνο για την εξόφληση των ληξι-
πρόθεσµων υποχρεώσεών τους και µέχρι του ύψους των
υφιστάµενων κατά την 31η Δεκεµβρίου 2011 υποχρεώ-
σεων αυτών.

3. Οι δαπάνες προµήθειας φαρµάκων, υγειονοµικού υ-
λικού, ορθοπεδικού υλικού και χηµικών αντιδραστηρίων
των στρατιωτικών  νοσοκοµείων  και  του  ΝΙΜΤΣ , των
στρατιωτικών φαρµακείων και του Κέντρου Εφοδιασµού
Ναυτικού που πραγµατοποιήθηκαν έως και 31.12.2011
δύνανται να εξοφληθούν κατά παρέκκλιση των διατάξε-
ων των άρθρων 21, 82 και 83 του ν. 2362/1995, του ν.
2286/1995, του π.δ. 60/2007, του π.δ. 118/2007 και του
π.δ. 113/2010 (Α΄ 194). 

4. Δαπάνες που εκκαθαρίζονται από το Νοµικό Συµ-
βούλιο του Κράτους και αφορούν αµοιβές και έξοδα φυ-
σικών ή νοµικών προσώπων που ενεργούν για λογαρια-
σµό του Ελληνικού Δηµοσίου στο εξωτερικό, όπως δικη-
γορικές εταιρίες, δικηγόροι, δικαστικοί επιµελητές, µε-
ταφραστές, πραγµατογνώµονες, συµβολαιογράφοι, κα-
θώς και δαπάνες για δηµοσιεύσεις στον τύπο και µετακι-
νήσεις µελών του Ν.Σ.Κ., που σχετίζονται µε δικαστικές
ενέργειες, υπάγονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ.
113/2000. Εκκρεµείς ληξιπρόθεσµες δαπάνες εξοφλού-
νται κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση 1.

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ.
113/2010 αντί των λέξεων «Το πρώτο δεκαήµερο» τίθε-
νται οι λέξεις «Μέσα στις πρώτες είκοσι ηµέρες». 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζε-
ται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξε-
ων της παρούσας υποπαραγράφου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Δαπάνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( ΕΛΣΤΑΤ)

που αφορούν: 
α) αµοιβές ιδιωτών συνεργατών, στατιστικών ανταπο-

κριτών και υπαλλήλων Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι
οποίοι απασχολήθηκαν σε στατιστικές έρευνες και εργα-
σίες 2011 και 2012, β) αποζηµίωση για παρασχεθείσα υ-
περωριακή απασχόληση  των  υπαλλήλων  της  ΕΛΣΤΑΤ
στο πλαίσιο των Γενικών Απογραφών Πληθυσµού-Κατοι-
κιών-Κτιρίων, της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας
και της  Διαδικασίας  Υπερβολικού  Ελλείµµατος  2011-
2012, γ) αποζηµίωση για µετακινήσεις εκτός έδρας υ-
παλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ για διενέργεια στατιστικών ερευ-
νών 2011-2012, δ) αµοιβή για την ανάπτυξη διαδικτυα-
κής εφαρµογής υποβολής στοιχείων ενδοκοινοτικού ε-
µπορίου (INTRASTAT) 2011, ε) αµοιβές εµπειρογνωµό-
νων για παροχή τεχνογνωσίας στην έρευνα Ισοτιµιών Α-
γοραστικών Δυνάµεων και στην Απογραφή Γεωργίας-
Κτηνοτροφίας 2011, στ) αµοιβή για τη νοµική εκπροσώ-
πηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στα δικαστήρια και την παροχή άλ-
λων νοµικών υπηρεσιών πρώτου εξαµήνου 2012, ζ) αµοι-
βή εµπειρογνώµονα για παροχή συµβουλών και τεχνο-
γνωσίας για τις Γενικές Απογραφές Πληθυσµού-Κατοι-
κιών-Κτιρίων 2011, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε
βάρος των  πιστώσεων  του  Προϋπολογισµού  της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. τρέχοντος οικονοµικού έτους.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ .4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σε πε-
ρίπτωση που έχουν καταπέσει ή καταπίπτουν εγγυήσεις
που παρασχέθηκαν σε πιστωτικά ιδρύµατα, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των νόµων 3066/2002 (Α΄ 252) και 3912/
2011 (Α΄ 17), η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ε-
ΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ Α.Ε.» και τον ειδικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» εξοφλεί
στο εξής τις σχετικές υποχρεώσεις της προς τα πιστωτι-
κά ιδρύµατα, µε την καταβολή µετρητών, τα οποία της α-
ποδίδονται από το Ελληνικό Δηµόσιο σε αντικατάσταση
οµολόγων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009
(Α΄ 122) που διακρατεί η εταιρεία.
Για το σκοπό αυτόν, η εταιρεία, επιστρέφει στο Ελλη-

νικό Δηµόσιο οµόλογα του προηγουµένου εδαφίου, τα
οποία δεν έχουν λήξει, ίσης ονοµαστικής αξίας µε το πο-
σό που λαµβάνει από το Ελληνικό Δηµόσιο, χωρίς να ε-
πέρχεται µεταβολή στο µετοχικό της κεφάλαιο, κατά πα-
ρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 ή άλλου νό-
µου ή του καταστατικού της.
Η κατά τα ανωτέρω γενόµενη εκπλήρωση των υποχρε-

ώσεων της ΕΤΕΑΝ προς τα πιστωτικά ιδρύµατα επιφέρει
αυτόµατα ισόποση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας, κατά  παρέκκλιση  κάθε  άλλης  διάταξης  του
κ.ν. 2190/1920 ή άλλου νόµου ή του καταστατικού της.
Μετά την ως άνω µείωση του µετοχικού κεφαλαίου

της εταιρείας, οι απαιτήσεις της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. κατά των
πρωτοφειλετών για τα δάνεια των οποίων είχε παρασχε-
θεί η  εγγύηση  που  κατέπεσε , καθίστανται  απαιτήσεις
του Ελληνικού Δηµοσίου και για τη βεβαίωσή τους ως
δηµόσιο έσοδο  εφαρµόζονται  οι  διατάξεις  της  παρ . 7
του άρθρου 22 του ν. 3775/2009.

2. Πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία, εντός του έτους 2012
και µέχρι την προηγούµενη ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος
του παρόντος  νόµου , έλαβαν  οµόλογα , σε  εφαρµογή
των διατάξεων  της  παρ . 7 του  άρθρου  22 του  ν.
3775/2009, δύνανται να τα επιστρέψουν στην Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
ΑΕ και να λάβουν σε µετρητά το ισόποσο της αξίας των
εγγυήσεων που είχαν καταπέσει. Για το σκοπό αυτόν, α-
ποδίδονται στην ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. από το Ελληνικό Δηµό-
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σιο µετρητά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις
των δύο πρώτων εδαφίων της προηγούµενης περίπτω-
σης 1. Συνεπεία αυτής της διαδικασίας, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 ή άλλου νόµου ή του
καταστατικού της, επέρχεται στο µετοχικό κεφάλαιο της
ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. µείωση, κατά το ποσό των µετρητών που
καταβάλλει στο πιστωτικό ίδρυµα και αύξηση κατά το
ποσό της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων που της επι-
στρέφονται.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται οι ειδικότεροι όροι της διαδικασίας αντικατάστασης
και επιστροφής των οµολόγων. Με όµοια απόφαση τα ε-
πιστρεφόµενα στο Ελληνικό Δηµόσιο οµόλογα δύνανται
να ακυρώνονται στο σύνολό τους ή µερικά. Με κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων,
δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγουµέ-
νων περιπτώσεων της υποπαραγράφου αυτής.

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 22 του ν.
3775/2009 (A΄ 122), αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Οµόλογα της παραγράφου 6 που εκδόθηκαν µε
την αριθµ. 2/58044/0023Α΄/5.8.2009 απόφαση  του  Υ -
πουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β΄ 1828), ονοµα-
στικής αξίας εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ α-
ντικαθίστανται µε οµόλογα ίσης ονοµαστικής αξίας, τα
οποία φέρουν ίδιους όρους µε τα αντικαθιστάµενα και η-
µεροµηνία λήξης 10.8.2019.»

5. Στη  διάταξη  της  παρ . 10 του  άρθρου  22 του   ν.
3775/2009, κάθε αναφορά στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ νοείται ως
αναφορά στην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε..

6. Η παρ. 11 του άρθρου 22 του ν.3775/2009 (A΄ 122)
καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ .5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ -
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ  ΟΤΑ Α΄  ΚΑΙ  Β΄  ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

1. Η διάρκεια αποπληρωµής των χορηγηθέντων δανεί-
ων από το Τ.Π.Δ. προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών,
τους Συνδέσµους αυτών και τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις
αυτών επιµηκύνεται άπαξ έως οκτώ (8) έτη από τη λήξη
της δανειακής σύµβασης, όπως αυτή ισχύει σήµερα, µε
υποβολή σχετικής αίτησης, έως 31.12.2012, του οικείου
νοµικού προσώπου , µετά από  απόφαση  του  αρµοδίου
οργάνου αυτού, στην οποία θα καθορίζεται ο χρόνος της
επιµήκυνσης. Παραλλήλως, µετά από την υποβολή της ί-
διας ως άνω αίτησης, χορηγείται, για τα αυτά δάνεια, πε-
ρίοδος χάριτος διάρκειας έως τριών (3) ετών, αρχής γε-
νοµένης από 1.1.2013, εντός της οποίας καταβάλλονται
µόνο τόκοι, κατά τον τρόπο και στο χρόνο, που προβλέ-
πουν οι σχετικές συµβάσεις, µε µειωµένο το επιτόκιο
των δανείων αυτών, κατά την εν λόγω περίοδο χάριτος,
κατά µισή (0,5) ποσοστιαία µονάδα. Η περίοδος χάριτος
περιλαµβάνεται στο χρόνο επιµήκυνσης, που παρέχεται
δυνάµει του παρόντος.
Η παρούσα ρύθµιση τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2013.

Οι λοιποί όροι της ισχύουσας δανειακής σύµβασης δια-
τηρούνται ακέραιοι σε ισχύ.
Από την ανωτέρω ρύθµιση εξαιρούνται τα δάνεια, που

έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).
Η ανωτέρω ρύθµιση ισχύει και για τα δάνεια, που έ-

χουν εγκριθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και θα
συνοµολογηθούν έως 30.6.2013.

2. Η αναφερόµενη στην παρ. 1α του άρθρου 49 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) διάρκεια παράτασης αποπληρωµής
οφειλών επιµηκύνεται έως δέκα (10) επιπλέον έτη.

3. Η αποκλειστική προθεσµία της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε µε την  παρ . 5 του  άρθρου  2 του  ν. 4038/
2012, εντός της οποίας θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η
συνοµολόγηση των σχετικών δανείων, παρατείνεται έως
30.6.2013, εφόσον έχει υποβληθεί το σχετικό αίτηµα το
αργότερο έως 31.1.2013. Μετά την παρέλευση της ανω-
τέρω προθεσµίας, τα χρεωστικά ανοίγµατα, όπως εµφα-
νίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ., βεβαιώνονται ή επαναβε-
βαιώνονται οίκοθεν στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ.
από 1.7.2013 υπέρ του Τ.Π.Δ., µε βάση τα σχετικά στοι-
χεία που διαθέτει κατά του οικείου δήµου και εισπράττο-
νται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

4. Αναστέλλεται η παρακράτηση του ένατου ενδεκα-
τηµορίου έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων εξυπηρέτη-
σης χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς Ο.Τ.Α.
Α΄ και Β΄ βαθµού και τα τυχόν παρακρατηθέντα ποσά ε-
πιστρέφονται σε αυτούς κατόπιν υποβολής σχετικής αί-
τησής τους.
Τα ως άνω οφειλόµενα ποσά, καθώς και οι τυχόν λοι-

πές ανεξόφλητες , κατά  την  1.1.2013, οφειλές  των
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, των νοµικών προσώπων δηµο-
σίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, των Συνδέσµων αυτών
και των Δηµοτικών Επιχειρήσεων αυτών, από χορηγηθέ-
ντα δάνεια δύνανται να εξοφληθούν άτοκα, εντός του έ-
τους 2013, κατά µέγιστο σε ένδεκα (11) ισόποσες µηνι-
αίες δόσεις, αρχής γενοµένης από 31.1.2013, µε απόφα-
ση του Διοικητικού Συµβουλίου του Τ.Π.Δ..

5. Η προθεσµία του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.4038/2012,
που αφορά στη συνοµολόγηση δανείου και λήγει στις
30.9.2012, παρατείνεται µέχρι 30.6.2013. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ .: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3601/
2007 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3864/ 2010

1. α. Στο τρίτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 63Δ του
ν. 3601/2007 (Α΄ 178), οι λέξεις «Εντός τριµήνου» αντι-
καθίστανται µε τις λέξεις «Εντός εξαµήνου».
β. Η παρ. 4 του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007, όπως

τροποποιήθηκε µε την προηγούµενη υποπερίπτωση, κα-
ταλαµβάνει και τις περιπτώσεις, στις οποίες ο προσωρι-
νός καθορισµός του ποσού της διαφοράς έχει ήδη γίνει
κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.

2. α. Στο άρθρο 16Γ του ν. 3864/2010 (Α΄ 119) προστί-
θεται παράγραφος 7, ως εξής:

«7. Τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία λαµβάνουν κεφα-
λαιακή ενίσχυση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος καταβάλλουν άπαξ στο Ταµείο χρηµατικό ποσό, συ-
νολικού ύψους πεντακοσίων πενήντα πέντε εκατοµµυ-
ρίων και εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (555.600.000€), επα-
κριβώς καθοριζόµενο ως προς το ύψος και τους όρους
καταβολής για  έκαστο  πιστωτικό  ίδρυµα  στην  οικεία
σύµβαση προεγγραφής, την οποία το πιστωτικό ίδρυµα
θα συνάψει  µε το  Ταµείο µέχρι της  21ης Δεκεµβρίου
2012.»

β. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 προστί-
θεται µετά το πρώτο εδάφιο νέο εδάφιο ως εξής:
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«Η ως άνω σταθερή απόδοση 10% είναι καταβλητέα
σε κάθε περίπτωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκτός του άρθρου 44Α, πλην
της περιπτώσεως και στο µέτρο κατά το οποίο η καταβο-
λή του σχετικού ποσού θα οδηγούσε σε µείωση των κυ-
ρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων του υπό-
χρεου πιστωτικού ιδρύµατος κάτω από το προβλεπόµενο
ελάχιστο όριο.»

3. Όπου στις διατάξεις του ν. 3864/2010 αναφέρονται
οι λέξεις  «Εκτελεστικό Συµβούλιο» ή  «Εκτελεστικού
Συµβουλίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Εκτελεστι-
κή Επιτροπή» ή «Εκτελεστικής Επιτροπής» .

4. Στην παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 προστί-
θενται στοιχεία (ε) και (στ) ως εξής:

« (ε)να εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταµείο,
(στ) να ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα που δεν

απονέµεται ρητά στο Γενικό Συµβούλιο».
5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν.

3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου συγκαλού-

νται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας του από
ένα από τα άλλα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, εκτός
του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονοµικών και εκτός
του προσώπου που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλά-
δος».

6. Στο έβδοµο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου
6 του ν. 3864/2010 οι λέξεις «της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας» διαγράφονται.

7. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/
2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Με όµοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδι-
κότεροι όροι που συνοµολογούνται κατά τη σύναψη των
συµβάσεων προεγγραφής του Ταµείου, του πιστωτικού ι-
δρύµατος και του ΕΤΧΣ για τη συµµετοχή του Ταµείου
στην κάλυψη υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών εκ-
δόσεως του πιστωτικού ιδρύµατος.»

8. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν.3864/2010 µετά τις λέξεις «των οµολογιών» προστίθε-
νται οι λέξεις «και των χρηµατοοικονοµικών µέσων, η τι-
µή διάθεσης των κοινών µετοχών, οι προϋποθέσεις και οι
όροι χορήγησης της κεφαλαιακής ενίσχυσης».

9. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.
3864/2010 εφαρµόζεται και για την έκδοση των µετατρέ-
ψιµων οµολογιών ή χρηµατοοικονοµικών µέσων.

10. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 καταργεί-
ται.

11. Tο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 9 του  ν.
4051/2012 (A΄ 40) καταργείται και προστίθεται παρ. 10
στο άρθρο 16Β του ν. 3864/2010 ως εξής:

«10. Μέχρι το διορισµό των µελών του Γενικού Συµ-
βουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη συγκρό-
τηση των οργάνων αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
ν.3864/2010, το Ταµείο διοικείται από το υφιστάµενο δι-
οικητικό συµβούλιο. Με το διορισµό των νέων οργάνων
διοίκησης καταργείται το Διοικητικό Συµβούλιο του Τα-
µείου και παύει η θητεία των µελών του αυτοδικαίως και
αζηµίως.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ .2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ -
ΚΡΑΤΙΚΟΠOΙΗΣΕΩΝ

1. α. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4062/2012 (A΄70),
προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

« 4. Περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο κατά πλήρη

και αποκλειστική κυριότητα, µε τα παραρτήµατα και τα
συστατικά τους, τα παρακάτω ακίνητα, τα οποία βρίσκο-
νται στην έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού
- Αγ. Κοσµά, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου αυτού:
α. Εκτάσεις του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού, µε τα

κτίσµατα, συστατικά και παραρτήµατα που βρίσκονται σε
αυτές, συνολικού εµβαδού 169.448,20 τ.µ., όπως αυτές
εµφαίνονται µε στοιχεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 και 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, 1.5 στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διά-
γραµµα κλίµακας 1: 1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊ-
στάµενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέ-
γασης του Υπουργείου Οικονοµικών, αντίγραφο του ο-
ποίου δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε το νόµο αυτό
στην Εφηµερίδα της  Κυβερνήσεως  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II –
διάγραµµα 1).

β. Κτίσµα του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού, εµβα-
δού 149,80 τ.µ., όπως αυτό εµφαίνεται µε στοιχεία 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.1. στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό
διάγραµµα κλίµακας  1: 200 που  θεωρήθηκε  από  τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Στέγασης του Υπουργείου Οικονοµικών, αντίγραφο του
οποίου δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση µε το νόµο αυ-
τόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-
διάγραµµα 2).

γ. Έκταση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού, µε τα
κτίσµατα, συστατικά και παραρτήµατα που βρίσκονται σε
αυτή, εµβαδού 38.688,30 τ.µ., όπως αυτή εµφαίνεται µε
στοιχεία 3.1, 3.2, …….. 3.12, 3.13, 3.1 στο από Οκτώβριο
2012 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1: 500 που θεω-
ρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονοµικών,
αντίγραφο του οποίου δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση
µε τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- διάγραµµα 3).

Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο ο -
ποίο δηµοσιεύεται ο παρών νόµος, καταχωρίζεται στα βι-
βλία µεταγραφών του αρµόδιου Υποφυκοφυλακείου και
στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης. Η ως άνω κα-
ταχώριση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή αµοι-
βή, συµπεριλαµβανοµένου κάθε τέλους, εισφοράς ή δι-
καιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανι-
σµών ή τρίτων και αµοιβών ή ανταποδοτικών τελών υπο-
θηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών. 

5. Περιέρχεται στο Ελληνικό Δηµόσιο η πλήρης και α-
ποκλειστική κυριότητα κάθε ακινήτου, µε τα παραρτήµα-
τα και τα συστατικά του, το οποίο βρίσκεται εντός της έ-
κτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κο-
σµά, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου αυτού.»

β. Στο τέλος της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου
7 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:

«Με όµοιο  προεδρικό  διάταγµα  µπορούν επίσης  να
τροποποιούνται ή αναθεωρούνται γενικά πολεοδοµικά
σχέδια, πολεοδοµικές µελέτες, ρυµοτοµικά σχέδια και
σχέδια πόλεως, καθώς και τοπικά ρυµοτοµικά σχέδια του
άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), προκειµένου να ε-
ναρµονιστούν µε τα όρια και το περιεχόµενο των ειδικό-
τερων ζωνών των παραγράφων 2 και 3, ιδίως όσον αφο-
ρά τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισµούς δόµη-
σης και τους όρους προστασίας του περιβάλλοντος ή και
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κάθε άλλο θέµα αναγκαίο για την ολοκληρωµένη ανά-
πτυξη του  Μητροπολιτικού  Πόλου  Ελληνικού  – Αγίου
Κοσµά.»

2. α . Καταργείται  αφότου  ίσχυσε  η  µε αριθµ. 186/
6.9.2011 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2061) κατά το
µέρος που  αφορά  το  ακίνητο  µε αύξοντα  αριθµό  34,
Α.Β.Κ. 193, Διεύθυνση Μεσογείων 96, Αθήνα, επιφάνεια
10.000 τ.µ..
Η µεταβίβαση του ως άνω ακινήτου µε την καταργού-

µενη απόφαση θεωρείται ως µηδέποτε γενοµένη.
β. Εγκρίνεται το ρυµοτοµικό διάγραµµα εντός Ζωνών

Δ1 και Δ2 του Μητροπολιτικού Πάρκου «Γουδή» του από
14.6.2011 π.δ. (Δ΄187) σε κλίµακα 1:1000, που θεωρήθη-
κε από τον Διευθυντή Περιουσίας της ΕΤΑΔ ΑΕ τον Ο-
κτώβριο 2012, και  που  αντίτυπό  του  δηµοσιεύεται  σε
φωτοσµίκρυνση µε τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ), µε τους επί αυτού
εµφαινόµενους κοινόχρηστους χώρους και τον µε στοι-
χεία 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 70,
69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55,
54, 53, 52, 51, 50, 21 οικοδοµήσιµο χώρο. Επιτρεπόµε-
νες χρήσεις στον οικοδοµήσιµο χώρο καθορίζονται οι ε-
ξής: περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση/έρευνα,
διοίκηση.
γ. Το ακίνητο µε στοιχεία 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61,
60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 21, το οποίο εµ-
φαίνεται στο δηµοσιευόµενο µε τον παρόντα νόµο ρυµο-
τοµικό διάγραµµα που περιγράφεται στην προηγούµενη
υποπαράγραφο, επιφανείας 11.903,00 τ.µ. µετά των επ΄
αυτού κτισµάτων, µεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς
αντάλλαγµα στην  ανώνυµη  εταιρεία  µε την  επωνυµία
«Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσί-
ου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, εφαρ-
µοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/
2011 (Α΄ 152). Το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνή-
σεως στο οποίο δηµοσιεύεται ο παρών νόµος καταχωρί-
ζεται στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου
Αθηνών και στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης Α-
θηνών.

3.α. Καταργείται  αφότου  ίσχυσε  η  µε αριθ µ. 202/
21.2.2012 (Β΄ 656) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κατά το µέρος που
αφορά το ακίνητο µε αύξοντα αριθµό 24, Διεύθυνση Α.
Παπανδρέου 37, Μαρούσι, επιφάνεια 28.000 τ.µ. και κτη-
µατολογική µερίδα 050142664006/0/0.
Η µεταβίβαση του ως άνω ακινήτου µε την καταργού-

µενη απόφαση θεωρείται ως µηδέποτε γενοµένη.
β. Το ακίνητο (ΚΑΕΚ 050142664006/0/0) µε στοιχεία 1,

2, 3…140, 141, 1, εµβαδού 231.092 τ.µ., το οποίο εµφαί-
νεται στο τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:1000,
που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Περιουσίας της ΕΤΑΔ
ΑΕ τον Οκτώβριο 2012 και που αντίτυπό του δηµοσιεύε-
ται σε φωτοσµίκρυνση µε τον παρόντα νόµο στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), κατατµείται
στο ακίνητο ΙΕ1 µε στοιχεία 74, 75, 76…123, 124, 173,
172, 171… 144, 143, 142, 74, εµβαδού 95.352 τ.µ. και
στο ακίνητο Ε2 µε στοιχεία 1, 2, 3… 73, 74, 142, 143…

172, 173, 124, 125…140,141,1, εµβαδού 135.740 τ.µ., ως
εµφαίνονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα.

γ. Το ακίνητο Ε1 της προηγούµενης υποπερίπτωσης
3. β της παρούσας υποπαραγράφου µεταβιβάζεται και
περιέρχεται χωρίς αντάλλαγµα στην Ανώνυµη Εταιρεία
µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-
σίας του Δηµοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νοµή
και κατοχή, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξε-
ων του ν. 3986/2011.
δ. Επί του ακινήτου Ε2 το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου

δικαίου, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) του άρθρου 4 παρ. 1α του ν.
3027/2002 (Α΄ 152) διατηρεί δικαίωµα επικαρπίας.

ε. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο ο-
ποίο δηµοσιεύεται ο παρών νόµος, καταχωρίζεται στο
αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο Αµαρουσίου.

4.α. Καταργείται  αφότου  ίσχυσε  η  υπ΄  αριθ . 186/
6.9.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδο-
µών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2061) κατά το µέρος
που αφορά  το  ακίνητο  µε αύξοντα  αριθµό  35, Α.Β.Κ.
2248, Διεύθυνση  Κηφισίας  39, Μαρούσι , επιφάνεια
28.000 τ.µ..
Η µεταβίβαση του ως άνω ακινήτου µε την καταργού-

µενη απόφαση θεωρείται ως µηδέποτε γενοµένη.
β. Επί του ενιαίου οικοπέδου κυριότητας του Ελληνι-

κού Δηµοσίου συνολικής έκτασης 14.300,54 τ.µ., το ο-
ποίο απαρτίζεται  από  (α) το  οικόπεδο  µε αριθµό  Β.Κ.
2248, έκτασης 11.494,86 τ.µ., το οποίο είναι καταχωρι-
σµένο στο Κτηµατολογικό Φύλλο του Κτηµατολογικού
Βιβλίου του  Δήµου  Αµαρουσίου  µε Κ.Α.Ε.Κ.
050142411001 / 0 / 0 κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσί-
ου και (β) το οικόπεδο εµβαδού 2.805,68 τ.µ., το οποίο
είναι καταχωρισµένο  στο  Κτηµατολογικό  Φύλλο  του
Κτηµατολογικού Βιβλίου  του  Δήµου  Αµαρουσίου  µε
Κ.Α.Ε.Κ. 050142411002 / 0 / 0 κυριότητας του Ελληνικού
Δηµοσίου, συνιστώνται από και µε τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου , σύµφωνα  µε τις  διατάξεις  του
ν. 3741/1929 (Α΄ 4) και τα άρθρα 1002 και 1117 Αστικού
Κώδικα, δύο (2) ανεξάρτητες και αυτοτελείς οριζόντιες ι-
διοκτησίες και συγκεκριµένα:
Α) Η υπό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτησία που εµφαί-

νεται στο από Οκτωβρίου 2012 τοπογραφικό διάγραµµα
κλίµακας 1:200 του αγρονόµου-τοπογράφου µηχανικού
Ιωάννη Παπαστάµου, το οποίο προσαρτάται στον παρό-
ντα νόµο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού (ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ V), αποτελείται από ισόγειο και τρεις (3) ορό-
φους, συνολικού εµβαδού 14.680,60 τ.µ., πλέον υπόγει-
ων βοηθητικών χώρων εµβαδού 6.281,00 τ.µ. και η οποία
συµµετέχει µε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου
οικοπέδου 337,20/1000 εξ αδιαιρέτου.
Β) Η υπό στοιχείο (Β) οριζόντια ιδιοκτησία που εµφαί-

νεται στο συνηµµένο, στον παρόντα νόµο, από Οκτωβρί-
ου 2012 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:200 του α-
γρονόµου-τοπογράφου µηχανικού Ιωάννη Παπαστάµου
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο ό-
ροφο, και  επτά  (7) ορόφους  συνολικού  εµβαδού
28.856,50 τ.µ. πλέον υπόγειων βοηθητικών χώρων εµβα-
δού 5.327,62 τ.µ. και η οποία συµµετέχει µε ποσοστό συ-
νιδιοκτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου 662,80/1000 εξ
αδιαιρέτου.
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γ. Τροποποίηση της κατά την προηγούµενη υποπαρά-
γραφο σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, καθώς και κα-
θορισµός των σχέσεων των συνιδιοκτητών δύναται να
γίνει οποτεδήποτε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο υπο-
βαλλόµενο σε µεταγραφή, σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις, στις οποίες υπάγονται εφεξής και τα διά του πα-
ρόντος συνιστώµενα εµπράγµατα δικαιώµατα. 
δ. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγµα

στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιο-
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» κατά
πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή η υπό στοιχείο (Β) ο-
ριζόντια ιδιοκτησία της υποπαραγράφου β΄, εφαρµοζο-
µένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/2011.
ε. Το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο ο-

ποίο δηµοσιεύεται ο παρών νόµος καταχωρίζεται στο
αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο Αµαρουσίου.
στ. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, το Παρα-

χωρητήριο Χρήσης Δηµοσίου Ακινήτου της «Κτηµατικής
Εταιρίας του  Δηµοσίου » µε αριθµό  φακέλου
312969/8.2.1991, µε το  οποίο  παραχωρήθηκε  στην
HELEXPO-ΔΕΘ Α.Ε. η χρήση του Β.Κ. 2248 δηµοσίου α-
κινήτου αρµοδιότητας Κτηµατικής Υπηρεσίας Αθηνών, ι-
σχύει µόνο για την υπό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτησία
που συνίσταται µε την υποπαράγραφο β΄.

5. α. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του
ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το Ταµείο συντάσσει, επίσης, τριµηνιαίες αναφορές
επί των δραστηριοτήτων και των οικονοµικών καταστά-
σεών του, που περιλαµβάνουν αναλυτική κατάσταση του
συνόλου των εσόδων και καταστάσεις ταµειακών ροών
και οικονοµικής θέσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του εντός 60 ηµερών από το τέλος κάθε τριµήνου.»
β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2

του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί εντο-

λής του Α.Κ., µε εξαίρεση τα άρθρα 719, 721 έως και 723
του ίδιου Κώδικα.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Δ.3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-
ΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΔΕΚΟ
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΤΟΥ Ν. 3429/2005

1. Οι ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/
2005 υποβάλλουν τους ετήσιους προϋπολογισµούς τους
στη Δ/νση  ΔΕΚΟ  του  Υπουργείου  Οικονοµ ικών, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 3429/2005. Πέραν όσων
ορίζονται στο εν λόγω άρθρο, εντός ενός µηνός από την
ηµεροµηνία ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισµού, οι
ετήσιοι προϋπολογισµοί των ανωτέρω φορέων εξειδι-
κεύονται σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση (τρίµηνο, εξάµη-
νο, εννεάµηνο, έτος) από τη Δ/νση ΔΕΚΟ, σε συνεργα-
σία µε τις  διοικήσεις  των  φορέων, και  κοινοποιούνται
στις αρµόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργεί-
ων και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι διοική-
σεις των ανωτέρω φορέων πρέπει να διασφαλίζουν ότι
δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις, καθώς και να
λαµβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς αυτό
το σκοπό. Η εκτέλεση των ετήσιων εγκεκριµένων προϋ-
πολογισµών των  προαναφερόµενων  φορέων  παρακο-
λουθείται σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση από τη Δ/νση
ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονοµικών και για το σκοπό αυ-
τό, οι εν λόγω φορείς, πρέπει να υποβάλλουν µηνιαία οι-
κονοµικά στοιχεία στην προαναφερόµενη υπηρεσία.

2. Στην περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων ακολουθού-

νται οι παρακάτω διαδικασίες:
α. Για τις  ΔΕΚΟ  και  τα  Ν.Π.Ι.Δ . του  Κεφ . Α΄  του

ν. 3429/ 2005 που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης:
Σε περιπτώσεις αρνητικής απόκλισης στα οικονοµικά

αποτελέσµατα προ  φόρων, τόκων  και  προβλέψεων, η
Δ/νση ΔΕΚΟ υποχρεούται να προσδιορίζει το ποσό της
µηνιαίας απόκλισης, το οποίο θα κοινοποιείται στις αρ-
µόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα αφαιρείται
για κάθε φορέα από την επιχορήγηση που δικαιούται να
λάβει κατά τον επόµενο µήνα από τον µήνα που διαπι-
στώθηκε η απόκλιση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, πέρα α-
πό την µείωση των επιχορηγήσεων, το εγκεκριµένο πο-
σό ακαθάριστου δανεισµού θα µειώνεται ισόποσα από
την ίδια Δ/νση, η οποία υποχρεούται επίσης να ενηµερώ-
σει σχετικά την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους που είναι αρµόδια για τις εγγυήσεις του
Ελληνικού Δηµοσίου.
Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων τριµήνου, ε-

ξαµήνου και έτους, ο προϋπολογισµός εξισορροπηθεί
και αντισταθµιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, τότε το ύ-
ψος της επιχορήγησης του Κρατικού Προϋπολογισµού
και το εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου δανεισµού για το
εν λόγω τρίµηνο, εξάµηνο ή έτος, αναπροσαρµόζονται
στα αρχικά εγκεκριµένα όρια και τυχόν ποσά που έχουν
παρακρατηθεί από την εγκεκριµένη επιχορήγηση αποδί-
δονται στον φορέα µε την επόµενη µηνιαία δόση.
β. Για τις  ΔΕΚΟ  και  τα  Ν.Π.Ι.Δ . του  Κεφ . Α΄  του  ν.

3429/2005 που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης
Για τους φορείς που λαµβάνουν επιχορηγήσεις, η πα-

ρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού ακο-
λουθεί τις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α΄ της πα-
ρούσας παραγράφου.
Για τους φορείς που δεν λαµβάνουν επιχορήγηση από

τον τακτικό προϋπολογισµό, σε περίπτωση αρνητικής α-
πόκλισης στα οικονοµικά αποτελέσµατα προ φόρων, τό-
κων και προβλέψεων, η Δ/νση ΔΕΚΟ υποχρεούται να µει-
ώσει ισόποσα το εγκεκριµένο ποσό δανειοδότησης και
να ενηµερώσει την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοι-
χείων τριµήνου, εξαµήνου και έτους, ο προϋπολογισµός
εξισορροπηθεί και αντισταθµιστούν οι αρνητικές αποκλί-
σεις, το εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου δανεισµού απο-
καθίσταται σε εκείνο που είχε αρχικά εγκριθεί για το α-
ναφερόµενο διάστηµα (τρίµηνο, εξάµηνο, έτος).

3. Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον διαπιστωθεί αρνητι-
κή απόκλιση σε τριµηνιαία βάση (τρίµηνο, εξάµηνο, έ-
τος) στα οικονοµικά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων
και προβλέψεων σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα, σε
κάποιον εκ  των  φορέων  της  προηγούµενης  παραγρά-
φου, η καταβολή των αµοιβών των µελών του Διοικητι-
κού Συµβουλίου, αναστέλλεται έως την εξισορρόπηση
του αρχικώς εγκεκριµένου προϋπολογισµού και την α-
ντιστάθµιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων. Εάν τα ετή-
σια οικονοµικά  αποτελέσµατα  προ  φόρων, τόκων  και
προβλέψεων, αποκλίνουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του
10% σε σχέση µε αυτά που έχουν εγκριθεί στον προϋπο-
λογισµό του φορέα, τότε η θητεία των εκτελεστικών µε-
λών του Διοικητικού Συµβουλίου του συγκεκριµένου φο-
ρέα, λήγει αυτοδίκαια εντός ενός µήνα από την διαπί-
στωση της εν λόγω απόκλισης.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση κάποιου
φορέα διαπιστώσει αδυναµία εκτέλεσης του εγκεκριµέ-
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νου προϋπολογισµού που οφείλεται αποκλειστικά σε ε-
ξωγενείς παράγοντες και εκτός του πεδίου δράσης της,
οφείλει να υποβάλει άµεσα στη Δ/νση ΔΕΚΟ, αίτηµα α-
ναθεώρησης του  ετήσιου  εγκεκριµένου  προϋπολογι -
σµού µε σχετική τεκµηριωµένη έκθεση για την αναγκαιό-
τητα και τους λόγους αναθεώρησης του αρχικώς εγκε-
κριµένου προϋπολογισµού. Η ανωτέρω Δ/νση εξετάζει
το αίτηµα  εντός  15 ηµερών  και  προβαίνει , εάν  κρίνει
σκόπιµο, στην αναθεώρηση του εγκεκριµένου προϋπο-
λογισµού ενηµερώνοντας άµεσα τις αρµόδιες υπηρεσίες
των εποπτευόντων Υπουργείων και του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους.

5. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύνανται
να εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδι-
κασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριµέ-
νων προϋπολογισµών και την επιβολή των όσων προβλέ-
πονται στην παρ. 2 του παρόντος, τα υποβαλλόµενα από
τους φορείς στοιχεία, καθώς και τυχόν κριτήρια για την
εξαίρεση φορέων από τη µηνιαία παρακολούθηση της ε-
κτέλεσης των προϋπολογισµών τους, εάν δεν επιβαρύ-
νουν σηµαντικά τον Κρατικό Προϋπολογισµό.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ-
ΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Α-
ΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-
ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α΄
84), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και
αντικαθίσταται µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών που έχει ως εξής:

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Άρθρο 1
Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών

1. Κάθε ηµεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4
του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
101 του ν. 2238/1994, κοινοπραξία, κοινωνία ή νοµική ο-
ντότητα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικρά-
τεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήµατος από ε-
µπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρη-
ση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη
επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη ε-
ταιρείες, έχει τις υποχρεώσεις του παρόντος νόµου σχε-
τικά µε την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβο-
λή δεδοµένων για διασταύρωση.

2. Τις υποχρεώσεις της προηγουµένης παραγράφου έ-
χει και κάθε αλλοδαπό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που
αποκτά πραγµατική-φυσική επαγγελµατική εγκατάστα-
ση στην  ελληνική  επικράτεια  ή  ασκεί  δραστηριότητα
στην ελληνική επικράτεια αποβλέποντας στην απόκτηση
εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή
γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Εξαιρετικά, τις υποχρεώ-
σεις αυτές έχει και κάθε αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα που δεν έχει εγκατάσταση στην ελληνι-
κή επικράτεια, εφόσον ανεγείρει ακίνητο κυριότητάς της
εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγµατοποιεί σε τέ-

τοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις. Τα αναφερόµενα
στο προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύουν για τα πρόσωπα
της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

Άρθρο 2
Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών

1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και
από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά
και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να υπο-
στηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική
πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον
φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολο-
γικών αντικειµένων.

2. Τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται στην ελληνική
γλώσσα και στο ευρώ, εκτός αν έχει νοµίµως επιτραπεί η
τήρηση αυτών κατ΄ άλλον τρόπο. Τα στοιχεία που εκδί-
δονται για συναλλαγές µε το εξωτερικό επιτρέπεται να
διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να αναγράφεται σε
αυτά το ξένο νόµισµα στο οποίο γίνεται η συναλλαγή.
Ειδικά, τα τιµολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση

τιµολογίου συνενωµένα  ή  µη µε στοιχεία  διακίνησης
µπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για συναλλαγές
και στο εσωτερικό της χώρας. Η φορολογική αρχή δικαι-
ούται, για ορισµένους υπόχρεους απεικόνισης συναλλα-
γών ή σε ορισµένες περιπτώσεις, να ζητά για λόγους ε-
λέγχου, µετάφραση των στοιχείων που εκφράζονται σε
ξένη γλώσσα, τα οποία προσκοµίζονται µεταφρασµένα
εντός ευλόγου προθεσµίας, η οποία τίθεται από την φο-
ρολογική αρχή. Τα ποσά που αναφέρονται στα ανωτέρω
στοιχεία είναι δυνατόν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε
νόµισµα, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλό-
µενου φόρου εκφράζεται στο εθνικό νόµισµα του κρά-
τους - µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται η παράδοση
των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών µε τη χρήση του
µηχανισµού µετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 91
της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ.

3. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή
άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοι-
χεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου ή σε δηµόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα απο-
δεικτικά στοιχεία.

4. Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις, σε έγ-
γραφη ή µαγνητική µορφή, οι οποίες εκδίδονται ή παρά-
γονται από  τράπεζες  ή  άλλους  πιστωτικούς  οργανι -
σµούς και πιστοποιούν την πραγµατοποίηση από αυτές
εισπράξεων ή πληρωµών για λογαριασµό του Δηµοσίου,
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ασφαλιστικών
οργανισµών, επέχουν  θέση  παραστατικών  εγγράφων
των δοσοληψιών που αναφέρονται σε αυτές.

5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως «ηλε-
κτρονικό τιµολόγιο» νοείται το τιµολόγιο που περιέχει
τις απαιτούµενες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο πληρο-
φορίες και το οποίο εκδίδεται και λαµβάνεται σε οποια-
δήποτε ηλεκτρονική µορφή. Η χρήση ηλεκτρονικού τιµο-
λογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγα-
θά ή του λήπτη των υπηρεσιών.
Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του

περιεχοµένου και η αναγνωσιµότητα των τιµολογίων, σε
χαρτί ή  σε  ηλεκτρονική  µορφή, διασφαλίζεται  από  τη
χρονική στιγµή της έκδοσής τους έως τη λήξη της περιό-
δου φύλαξής τους. Κάθε υπόχρεος ορίζει τον τρόπο δια-
σφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακε-
ραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητάς
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του µε κάθε πρόσφορο τρόπο ο οποίος διασφαλίζει την
αξιοπιστία της διαδροµής µεταξύ τιµολογίου και παρά-
δοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Με τον όρο «αυθε-
ντικότητα της προέλευσης» νοείται η διασφάλιση της
ταυτότητας του προµηθευτή ή του εκδότη του τιµολογί-
ου. Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχοµένου» νοείται
ότι το περιεχόµενο που απαιτείται σύµφωνα µε την πα-
ρούσα οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί.
Για την υλοποίηση των προαναφεροµένων η αυθεντι-

κότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχο-
µένου ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου, θεωρείται ότι δια-
σφαλίζεται µε τους πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόµενους
τρόπους:
α) Προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στις διατάξεις του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125).
β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), όπως αυ-

τή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της
Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσηµη Εφηµερί-
δα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία σχετικά
µε αυτή  την  ανταλλαγή  προβλέπει  τη  χρησιµοποίηση
διαδικασιών που  να  εξασφαλίζουν  τη  γνησιότητα  της
προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων.
γ) Σήµανση µε τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων

σήµανσης του ν. 1809/1988.
Στην περίπτωση που πλήθος τιµολογίων αποστέλλεται

ή τίθεται στη διάθεση του ίδιου αποκτώντος αγαθά ή λή-
πτη υπηρεσιών, οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα τιµολό-
για είναι δυνατόν να παρατίθενται µία µόνο φορά, όταν
είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών
κάθε τιµολογίου.
Ειδικά, για συναλλαγές µε ιδιώτες το αντίτυπο των

φορολογικών στοιχείων ή παραστατικών που προορίζε-
ται για τον πελάτη, µπορεί να µην αποστέλλεται σε χαρ-
τί, εφόσον ο πελάτης αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών
αρχείων, τα οποία περιέχουν όλα τα δεδοµένα και τις εν-
δείξεις που αποτυπώνονται στο στέλεχος ή το ηλεκτρο-
νικό αρχείο του εκδότη των στοιχείων.

6. Ο  υπόχρεος  απεικόνισης  συναλλαγών  µπορεί να
συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία,
στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοι-
χεία σε άλλο, µε την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το
στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνέ-
νωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδοµένα των συγχω-
νευοµένων ή συνενωµένων βιβλίων ή στοιχείων. Επί συ-
νένωσης βιβλίου µε στοιχείο το βιβλίο µπορεί να τηρεί-
ται σε περισσότερα του ενός αντίτυπα.

7. Σε περίπτωση βλάβης µηχανήµατος ή γενικά µη λει-
τουργίας του λογισµικού παρατείνεται η προθεσµία ενη-
µέρωσης των βιβλίων µε εξαίρεση της αναλυτικής πλη-
ροφόρησης της παραγράφου 23 του άρθρου 4. Η παρά-
ταση αυτή δεν µπορεί να υπερβεί την προθεσµία υποβο-
λής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.

8. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που χρησιµο-
ποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των
βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται να θέ-
τει στη διάθεση του προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ., το κατάλ-
ληλο προσωπικό για τη χρήση του λογισµικού της επιχεί-
ρησης, για όσο χρόνο απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια του ε-
λέγχου και  να  επιτρέπει , σε  συνεργείο  ελέγχου  που
συµµετέχει και υπάλληλος µε ειδικότητα πληροφορικής,
την απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή πληρο-
φορίας από τα αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ε-

πίσης, υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία στον
φορολογικό έλεγχο σχετικά µε τις εφαρµογές λογισµι-
κού που αναφέρονται τουλάχιστον στην εφαρµογή των
διατάξεων της Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Τις υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου έχει και ό-
ποιος αναλαµβάνει τη µηχανογραφική τήρηση των βι-
βλίων των υπόχρεων.

Άρθρο 3
Εξαιρέσεις – Απαλλαγές

1. Το Δηµόσιο, το ηµεδαπό ή αλλοδαπό νοµικό πρόσω-
πο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων µη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο που δεν έχει ε-
γκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο
εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου στην ηµεδαπή, οι ξέ-
νες αποστολές και οι διεθνείς οργανισµοί υποχρεούνται
µόνο στη  λήψη , έκδοση , υποβολή  και  διαφύλαξη  των
στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόµο.
Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δηµόσιο, όταν ενερ-

γούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
που υπάγονται στο φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή
στο φόρο εισοδήµατος θεωρούνται υπόχρεοι απεικόνι-
σης συναλλαγών µόνο για τις δραστηριότητες αυτές και
έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10.

2. Δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυ-
σικά πρόσωπα, µε εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελ-
µατίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόµενη απα-
σχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για
τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυµβαλλόµε-
νο.

3. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων
και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνι-
σης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγµατοποίη-
σε κατά την προηγούµενη ετήσια διαχειριστική περίοδο
ακαθάριστα έσοδα µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ α-
πό την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροι-
στικά ή διαζευκτικά.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου της παραγρά-

φου αυτής δεν εφαρµόζονται επί ελευθέρων επαγγελ-
µατιών, επί  υπόχρεων  απεικόνισης  συναλλαγών  που
πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά
ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο
υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σε πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού κα-
θεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό,
επί των υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του άρ-
θρου 4, καθώς και επί προσώπων που επιλέγουν την έ-
νταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..

4. Σε περιπτώσεις µετασχηµατισµού επιχειρήσεων, η
νέα εταιρεία έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου,
που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους
που µετασχηµατίστηκαν.

5. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοιπές
συναλλαγές που  πραγµατοποιούνται  από  τον  ιδρυτή,
πριν τη σύσταση νοµικού προσώπου ή υποκαταστήµατος
αλλοδαπού προσώπου ή κοινοπραξίας ή την έναρξη λει-
τουργίας ατοµικής επιχείρησης και οποιασδήποτε επιχεί-
ρησης γενικά, καταχωρούνται στα βιβλία των προσώπων
αυτών µετά τη σύστασή τους ή την υποβολή της δήλω-
σης έναρξης εργασιών, κατά περίπτωση.
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Άρθρο 4
Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων.

1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί απλο-
γραφικά ή διπλογραφικά βιβλία όπως ορίζεται στις παρα-
γράφους 2 έως 5 του άρθρου αυτού ή απαλλάσσεται από
την τήρηση βιβλίων όπως ορίζεται στην παράγραφο 4
του άρθρου 3 από την έναρξη κάθε διαχειριστικής του
περιόδου.

2. Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι
ηµεδαπές και αλλοδαπές ανώνυµες και περιορισµένης
ευθύνης εταιρίες, καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
εταιρίες. Κατ΄ εξαίρεση, µπορούν να τηρήσουν απλο-
γραφικά βιβλία οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις που ε-
γκαθίστανται στην Ελλάδα µε βάση τις διατάξεις των α-
ναγκαστικών νόµων 89/1967 (Α΄ 132) και 378/1968 (Α΄
82), τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών αεροπορικών
επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλ-
λάσσονται από τη φορολογία εισοδήµατος µε τον όρο
της αµοιβαιότητας , καθώς  και  οι  αλλοδαπές  Α.Ε . και
Ε.Π.Ε. του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 1.

3. Σε απλογραφικά βιβλία εντάσσονται µε την επιφύ-
λαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυ-
τού:
α) Ο πράκτορας εφηµερίδων και περιοδικών, καθώς και

ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών
προϊόντων.
Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης

συναλλαγών διατηρεί και κλάδο παροχής άλλων υπηρε-
σιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις δραστηριό-
τητές του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο
σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του. 
β) Ο εκµεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του

άρθρου 3 του ν. 27/1975.
γ) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίµων για την εµπορία

βενζίνης και πετρελαίου και ο πωλητής πετρελαίου εσω-
τερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης.
Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης

συναλλαγών των περιπτώσεων β΄  και γ΄  διατηρεί και
κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που
αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του.
δ) Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά

την έναρξη εργασιών του.
ε) Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε

περίπτωση υποχρέωσης  τήρησης  διπλογραφικών βι -
βλίων.

4. Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάρι-
στα έσοδά τους, οι λοιποί υπόχρεοι απεικόνισης συναλ-
λαγών, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των αστικών επαγγελµατικών εταιρειών δικηγό-
ρων των προεδρικών διαταγµάτων 518/1989 (Α΄ 220) και
81/2005 (Α΄ 120), για τους οποίους δεν προβλέπεται έ-
νταξη µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου αυτού.

5. Για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµε-
νων παραγράφων τα όρια για την ένταξη σε τήρηση α-
πλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται µε βά-
ση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προη-
γούµενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:

Βιβλία όρια ακαθάριστων εσόδων

Απλογραφικά µέχρι και 1.500.000 ευρώ
(Β΄ Κατηγορίας)

Διπλογραφικά Άνω των 1.500.000 ευρώ
(Γ΄ Κατηγορίας)

Αν η προηγούµενη διαχειριστική περίοδος είναι µικρό-
τερη ή µεγαλύτερη του 12µήνου τα ετήσια ακαθάριστα
έσοδα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων βρίσκονται
µε αναγωγή.
Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασµό τρίτου ως α-

καθάριστο έσοδο για την τήρηση βιβλίων θεωρείται η α-
ξία των αγαθών που πωλήθηκαν.

6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, από την έ-
ναρξη της διαχειριστικής του περιόδου, µπορεί να τηρή-
σει βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία
εντάσσεται, µε την προϋπόθεση της τήρησης όλων των
βιβλίων και των στοιχείων, που ορίζονται για την κατηγο-
ρία αυτή.

7. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσε-
ται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων για την άσκηση
του επαγγέλµατός του, τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη
διπλογραφική µέθοδο µε οποιοδήποτε λογιστικό σύστη-
µα, σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογι-
στικής.

8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 13 και 14 του
παρόντος άρθρου, για την τήρηση των ηµερολογίων και
καθολικών εφαρµόζεται υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενι-
κό Λογιστικό Σχέδιο (π.δ. 1123/1980, Α΄ 283), µόνο ως
προς την δοµή, την ονοµατολογία και το περιεχόµενο
των πρωτοβαθµίων, δευτεροβαθµίων και των υπογραµµι-
σµένων τριτοβαθµίων λογαριασµών, και από τους λογα-
ριασµούς της οµάδας 9 µόνο ο λογαριασµός 94, εφόσον
τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαρια-
σµοί 70, 71) υπερβαίνουν τα πέντε εκατοµµύρια ευρώ α-
νά λογαριασµό. Η ανάπτυξη των δευτεροβαθµίων λογα-
ριασµών, σε µη θεσµοθετηµένους από τις διατάξεις του
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου τριτοβαθµίους λογαρια-
σµούς, καθώς και η ανάπτυξη των τριτοβαθµίων λογα-
ριασµών σε επίπεδο τεταρτοβαθµίων, γίνεται σύµφωνα
µε τις αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες του υπόχρε-
ου απεικόνισης συναλλαγών.
Διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογι-

στικών σχεδίων κατισχύουν των διατάξεων των προη-
γούµενων εδαφίων.
Από τους λογαριασµούς του γενικού και των αναλυτι-

κών καθολικών πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά
και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να εί-
ναι ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το φο-
ρολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογι-
κών αντικειµένων.

9. Το πρώτο, το δεύτερο και τα δύο τελευταία εδάφια
της παραγράφου 21 του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη
εφαρµογή και επί τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί
διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης:

10.1. Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 2.2.103 του Γενι-
κού Λογιστικού Σχεδίου. Τα έπιπλα και σκεύη µπορεί να
παρακολουθούνται στο µητρώο παγίων ανά συντελεστή
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απόσβεσης.
10.2. Βιβλίο απογραφών στο οποίο µετά από καταµέ-

τρηση καταγράφονται και αποτιµώνται όλα τα στοιχεία
της επαγγελµατικής του περιουσίας που κατέχει κατά τη
λήξη της διαχειριστικής του περιόδου. Την ίδια υποχρέ-
ωση έχουν στο τέλος κάθε έτους και τα νοµικά πρόσωπα
του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 που έχουν τεθεί σε εκ-
καθάριση που διαρκεί πέραν του έτους. Για την αποτίµη-
ση των στοιχείων της απογραφής εφαρµόζονται υπο-
χρεωτικά οι κανόνες αποτίµησης του π.δ. 1123/1980.
Όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύµφωνα µε τα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), η αξία των µενό-
ντων αποθεµάτων των ιδιοπαραχθέντων έτοιµων προϊό-
ντων και της παραγωγής σε εξέλιξη, όπως αυτή προσ-
διορίζεται µε βάση τα Δ.Λ.Π. δεν αναπροσαρµόζεται µε
τις διαφοροποιήσεις στοιχείων κόστους µεταξύ λογιστι-
κής και φορολογικής βάσης. Οι διαφορές αυτές, εφόσον
υπάρχουν, ποσοτικοποιούνται σε ετήσια συνολική βάση,
ανεξάρτητα αν αποτελούν στοιχεία κόστους των πωλη-
θέντων ή των µενόντων προϊόντων και καταχωρούνται
στον Πίνακα των Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης
και στον  Πίνακα  Συµφωνίας  Λογιστικής  Φορολογικής
Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), που ορίζονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 14 του άρθρου αυτού.
Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται:
α) Τα αποθέµατα τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο ή

σε καταστάσεις διακεκριµένα για κάθε αποθηκευτικό χώ-
ρο. Τα αποθέµατα που βρίσκονται σε τρίτους καταχω-
ρούνται ανά τρίτο χωρίς να απαιτείται καταχώρηση και
κατά αποθηκευτικό χώρο τρίτου. Η καταχώρηση, η οποία
περιλαµβάνει το είδος, τη µονάδα µέτρησης, την ποσό-
τητα, την κατά µονάδα αξία, στην οποία αποτιµήθηκε κά-
θε είδος, καθώς και τη συνολική του αξία, γίνεται µε µία
εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους αγα-
θού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα πιο πάνω αναφε-
ρόµενα αγαθά που βρίσκονται σε υποκατάστηµα ή σε α-
ποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται διακεκριµένα στο βι-
βλίο απογραφών της έδρας και τα δεδοµένα των αγαθών
αυτών δίνονται άµεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο
υποκατάστηµα ή στον αποθηκευτικό χώρο. 
β) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναγράφο-

νται κατά οµοειδείς κατηγορίες τουλάχιστον µε την αξία
κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής, προσαυξηµένο µε τις
δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων, τις
αποσβέσεις τους και την αναπόσβεστη αξία τους.
Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιου-

σιακού στοιχείου διατηρείται στο µητρώο παγίων περι-
ουσιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία ενός λεπτού του
ευρώ, όταν το περιουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί
να παραµένει στην κυριότητα του υπόχρεου απεικόνισης
συναλλαγών.
Κατ΄ εξαίρεση, τα έπιπλα και σκεύη µπορεί να καταχω-

ρούνται στο βιβλίο απογραφών, κατά συντελεστή απο-
σβέσεων, µε το συνολικό ποσό της αξίας κτήσης τους,
τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία τους.
γ) Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητι-

κού, τα οποία µπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο απο-
γραφών µε τα υπόλοιπα µόνο των πρωτοβάθµιων λογα-
ριασµών, εφόσον ανάλυση καθενός λογαριασµού δίνε-
ται στον έλεγχο. Ειδικά για τις µετοχές, τις οµολογίες
και τα λοιπά χρεόγραφα καταχωρείται για κάθε είδος η
ποσότητα, η αξία κτήσης κι η τρέχουσα αξία.
δ) Τα αποθέµατα κυριότητας άλλου υπόχρεου απεικό-

νισης συναλλαγών που βρίσκονται κατά τη λήξη της δια-

χειριστικής περιόδου στις εγκαταστάσεις του κατ΄ είδος
και ποσότητα , εφόσον  τα  δεδοµένα  αυτά  δεν  προκύ -
πτουν από άλλα βιβλία.
ε) Ο νόµιµα συνταχθείς ισολογισµός και λογαριασµός

αποτελεσµάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελε-
σµάτων, η κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµε-
τάλλευσης, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των παραγρά-
φων 4.1.202, 4.1.302 και 4.1.402 του άρθρου 1 του π.δ.
1123/1980, καθώς και οι πίνακες που ορίζονται από τις
περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου
αυτού. Ειδικά τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν.
2238/1994 που τελούν υπό εκκαθάριση που διαρκεί πέ-
ραν του έτους συντάσσουν και καταχωρούν στο βιβλίο
απογραφών προσωρινό ισολογισµό λογαριασµό αποτε-
λεσµάτων χρήσης και κατάσταση του λογαριασµού γενι-
κής εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του
προηγούµενου εδαφίου.

11. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί
διπλογραφικά βιβλία, υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό
φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος ε-
νηµερώνεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα της λή-
ξης της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος µε τα αναλυτικά δεδοµένα του τελευταίου
προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαρια-
σµών όλων των βαθµίδων, των ηµερολογίων, του βιβλίου
απογραφών και ισολογισµού, των πληροφοριών της πα-
ραγράφου 23 του άρθρου αυτού, και του µητρώου πα-
γίων, εφόσον αυτά τηρούνται µηχανογραφικά.

12. Η ενηµέρωση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται:
α) Του ή των ηµερολογίων µέχρι το τέλος του επόµε-

νου µήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δι-
καιολογητικού και επί ταµειακών πράξεων από τη διε-
νέργειά τους. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να υπερβεί
την εµπρόθεσµη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.. Στην ίδια
προθεσµία ενηµερώνεται το γενικό καθολικό και τα ανα-
λυτικά καθολικά µε εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών ε-
πιχειρήσεων τα οποία µπορεί να ενηµερώνονται µέχρι
την εικοστή (20ή) του µεθεπόµενου µήνα.
β) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και

του ιδιαίτερου Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περιου-
σιακών Στοιχείων µέχρι την προθεσµία κλεισίµατος του
Ισολογισµού.
γ) Η ποσοτική καταχώριση των αποθεµάτων στο βιβλίο

απογραφών ή σε καταστάσεις µέχρι την 20ή ηµέρα του
µεθεπόµενου µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής πε-
ριόδου.
δ) Του βιβλίου απογραφών µε την αξία των αποθεµά-

των και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και
το κλείσιµο του ισολογισµού µέχρι την εµπρόθεσµη υπο-
βολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.

13. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που συντάσ-
σει τις Ετήσιες Οικονοµικές του Καταστάσεις σύµφωνα
µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) τηρεί τα λογι-
στικά του βιβλία ή µε βάση τις αρχές και τους κανόνες
των Δ.Λ.Π. ή µε βάση τις αρχές και τους κανόνες της ι-
σχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας.

14. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί τα
βιβλία του σύµφωνα µε τους κανόνες των Δ.Λ.Π. υπο-
χρεούται:
Α. Να συντάσσει Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής - Φο-

ρολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.).
Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε χωριστές στή-

λες για κάθε πρωτοβάθµιο διαφοροποιηµένο λογαρια-
σµό σε χρέωση ή πίστωση:
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α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία
(Λογιστική βάση).
β) Η αξία όπως προσδιορίζεται µε βάση τους κανόνες

της φορολογικής νοµοθεσίας (Φορολογική βάση).
γ) Η διαφορά µεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βά-

σης.
Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Πε-

ριουσιακών Στοιχείων, το οποίο µπορεί να είναι ενσωµα-
τωµένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοι-
χείων της εταιρείας και χρησιµοποιείται ως βάση του πο-
σοτικού προσδιορισµού των αναγκαίων καταχωρήσεων
στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελε-
σµάτων, στο βαθµό που, κατά την εφαρµογή των Δ.Λ.Π.,
προκύπτουν διαφορές στην αποτίµηση πάγιων περιου-
σιακών στοιχείων  είτε  λόγω  της  διαφοροποίησης  της
προ των αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της διαφορο-
ποίησης των συσσωρευµένων αποσβέσεων.
Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσµά-

των Χρήσης, Σχηµατισµού Φορολογικών Αποθεµατικών
και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεµατι-
κών, των οποίων τα δεδοµένα προκύπτουν από λογαρια-
σµούς που τηρούνται µε τη διπλογραφική µέθοδο.

15. Οι συναλλαγές του υποκαταστήµατος µε εξηρτη-
µένη λογιστική, αντί να καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βι-
βλία ή καταστάσεις, καταχωρούνται στα βιβλία της έ-
δρας και ειδικά οι αγορές, οι πωλήσεις και το ταµείο κά-
θε υποκαταστήµατος παρακολουθούνται χωριστά από τα
αντίστοιχα δεδοµένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήµα-
τος και δίνεται άµεσα στον έλεγχο το υπόλοιπο ταµείου
κάθε υποκαταστήµατος για το οποίο δεν τηρούνται βι-
βλία µέχρι την ηµέρα που σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού έ-
πρεπε να έχει γίνει η ενηµέρωση των ηµερολογίων.
Στο υποκατάστηµα από τα βιβλία του οποίου εξάγεται

αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα τηρούνται ίδια διπλο-
γραφικά βιβλία και εξάγεται τελικό αποτέλεσµα το οποίο
ενσωµατώνεται µε λογιστική εγγραφή στα βιβλία της έ-
δρας.

16. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσ-
σεται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων τηρεί:
α) Βιβλίο εσόδων - εξόδων.
β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφό-

σον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση α-
γαθών υπερέβησαν το όριο των εκατόν πενήντα χιλιά-
δων (150.000) ευρώ. Τα έσοδα της πρώτης διαχειριστι-
κής περιόδου δεν ανάγονται σε ετήσια βάση.

17. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακε-
κριµένα:
α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθµός και

η χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονο-
µατεπώνυµο ή η επωνυµία του εκδότη των στοιχείων α-
γορών και εξόδων.
β) Τα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων, προϊό-

ντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευα-
σίας, από την παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις.
γ) Οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριµένα και α-

νάλογα µε τον προορισµό τους για µεταπώληση ή παρα-
γωγή προϊόντων, oι δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενι-
κά έξοδα και λοιπές πράξεις.
δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων.
ε) Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.
στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιµοποίηση

υπηρεσιών.
ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασµό τρίτου που α-

φορούν πράξεις για τις οποίες εκδίδονται εκκαθαρίσεις
των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντος.
η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται µε ιδι-

αίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες κα-
ταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες.
Το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και

στ΄ αναλύεται στον χρόνο ενηµέρωσης, σε ιδιαίτερες
στήλες του τηρούµενου βιβλίου ή σε καταστάσεις ανά-
λογα µε τις ανάγκες του Φ.Π.Α..

18. Η καταχώρηση - ενηµέρωση του βιβλίου εσόδων -
εξόδων µε τις πιο πάνω πράξεις γίνεται µέχρι το τέλος
του επόµενου µήνα κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και ό-
χι πέραν του χρόνου της εµπρόθεσµης υποβολής της πε-
ριοδικής δήλωσης Φ.Π.Α..
Στην περίπτωση  που  κατά  την  διάρκεια  της  χρήσης

λαµβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών πριν από την πα-
ραλαβή τους, η ενηµέρωση των βιβλίων γίνεται κατά την
παραλαβή των αγαθών. Εφόσον στο τέλος της χρήσης
λαµβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που δεν έχουν α-
κόµα παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικές εγγραφές
σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων και
τακτοποιούνται µε την παραλαβή των αγαθών
Επιπλέον, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµι-
κού έτους καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, συγκεντρωτι-
κά και όχι ανά παραστατικό, ανάλυση των δεδοµένων
της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού, ανάλογα µε τις
ανάγκες της φορολογίας εισοδήµατος για τον προσδιο-
ρισµό του αποτελέσµατος και την συµπλήρωση των φο-
ρολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων που ορίζονται µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

19. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή
σε καταστάσεις καταχωρείται, µέχρι τον χρόνο της ε-
µπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισο-
δήµατος για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, η ηµερο-
µηνία και η αξία κτήσης του, το οικείο δικαιολογητικό, ο
συντελεστής απόσβεσής του, οι αποσβέσεις και η ανα-
πόσβεστη αξία.

20. Στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις απογρα-
φής καταχωρούνται τα εµπορεύµατα, τα προϊόντα, τα η-
µιέτοιµα, οι Α΄ και Β΄ ύλες, καθώς και τα υλικά συσκευα-
σίας, τα οποία κατέχει ο υπόχρεος απεικόνισης συναλ-
λαγών κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου και
βρίσκονται σε δικές του εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστά-
σεις τρίτων. Η καταχώρηση αυτή γίνεται µε τον τρόπο
που ορίζεται µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της υ-
ποπαραγράφου 10.2 της παραγράφου 10 του άρθρου 4.
Τα πιο πάνω αναφερόµενα αγαθά που βρίσκονται σε υ -
ποκατάστηµα ή σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται
διακεκριµένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας και τα
δεδοµένα των αγαθών αυτών δίνονται άµεσα στον έλεγ-
χο που διενεργείται στο υποκατάστηµα ή στον αποθη-
κευτικό χώρο. 
Το βιβλίο ενηµερώνεται, µε την ποσοτική καταχώρηση

των αποθεµάτων, µέχρι την 20ή Φεβρουαρίου του επόµε-
νου έτους, η δε αξία τίθεται µέχρι τον χρόνο της εµπρό-
θεσµης υποβολής, της δήλωσης φορολογίας εισοδήµα-
τος.

21. Τα ποσά  των  ακαθάριστων  εσόδων  και  ο  Φ.Π.Α.
που αντιστοιχεί σε αυτά µπορεί να καταχωρούνται καθη-
µερινά στις στήλες που αφορούν, µε ένα ποσό, για κάθε
ένα είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια η-
µέρα µε αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθµού.
Σε περίπτωση χρήσης φορολογικής ταµειακής µηχα-
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νής αναγράφεται ο αριθµός του ηµερήσιου δελτίου «Ζ»,
όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις
περί Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.µ..
Παρέχεται η  δυνατότητα  καταχώρησης  των  ηµερή -

σιων δελτίων «Ζ» µε µία µηνιαία συγκεντρωτική εγγρα-
φή µε βάση δελτίο µηνιαίας αναφοράς, που εκτυπώνεται
από την φ.τ.µ., και στο οποίο εµφανίζονται τα αντίστοιχα
αθροίσµατα των επί µέρους ηµερήσιων δελτίων «Ζ», µε
αναγραφή στο  βιβλίο  εσόδων  - εξόδων  της  περιόδου
που αφορά, καθώς και του πρώτου και του τελευταίου α-
ριθµού του ηµερήσιου δελτίου «Ζ» του αντίστοιχου µή-
να. Τα ηµερήσια δελτία «Ζ» θα συνεχίσουν να εκδίδονται
και να διαφυλάσσονται κατά τα οριζόµενα από τις εκά-
στοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδιαγρα-
φών των φ.τ.µ. και των διατάξεων της παραγράφου 3
του άρθρου 9. Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και τα
παραπάνω δελτία αναφοράς.

Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που α-
ντιστοιχεί σε αυτά µπορεί επίσης να καταχωρούνται κα-
θηµερινά στις στήλες που αφορούν, µε ένα ποσό, µε την
προϋπόθεση ότι θα δίνεται άµεσα στον έλεγχο όταν ζη-
τηθεί από αυτόν κατάσταση µε ανάλυση των εσόδων για
κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ί-
δια ηµέρα µε αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθ-
µού ή του αύξοντα αριθµού του ηµερήσιου δελτίου «Z»
κατά περίπτωση.
Τα ποσά των εξόδων µέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ

έκαστο και ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε αυτά µπορεί να
καταχωρούνται καθηµερινά στις στήλες που αφορούν
συγκεντρωτικά µε ένα ποσό, µε αναγραφή και του πλή-
θους των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

22. Στο υποκατάστηµα, πλην των πρόσκαιρων εγκατα-
στάσεων, τηρείται βιβλίο εσόδων - εξόδων για τις συναλ-
λαγές κάθε υποκαταστήµατος µε δυνατότητα µη τήρη-
σής του, εφόσον οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε υποκα-
ταστήµατος παρακολουθούνται χωριστά στο βιβλίο εσό-
δων - εξόδων της έδρας, από τα αντίστοιχα δεδοµένα
της έδρας ή άλλου υποκαταστήµατος.
Όταν στο υποκατάστηµα τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο εσό-

δων - εξόδων τα δεδοµένα του καταχωρούνται διακεκρι-
µένα συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο βιβλίο της έδρας
µέχρι την προθεσµία ενηµέρωσής του.

23. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παρα-
γράφου αυτής, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βι-
βλίων που τηρεί, εκµεταλλευτής χώρου διαµονής ή φι-
λοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέ-
ντρων αισθητικής, γυµναστηρίων, χώρου στάθµευσης,
καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, παρέχουν ασφα-
λείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους µέχρι την έκ-
δοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, ό-
που και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. Η δια-
σφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε µε την κα-
ταχώριση χειρόγραφα σε θεωρηµένα έντυπα ή, επί µη-
χανογραφικής τήρησης, µε τη χρήση ειδικών ασφαλών
διατάξεων σήµανσης του ν. 1809/1988 (Α΄ 222). Η πα-
ρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρί-
ου 2014.

Άρθρο 5
Δελτίο Αποστολής

1. Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απει-
κόνισης συναλλαγών:
α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδο-

σης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για ο-
ποιονδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωµένο
δελτίο αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας,
β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών

για διακίνηση, από µη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από
αρνούµενο την έκδοσή του,
γ) επί διακίνησης αγαθών µεταξύ των επαγγελµατικών

εγκαταστάσεών του,
δ) επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελµατική του ε-

γκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εµπορεύσιµων
ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά,
πώληση, απλή διαµεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευ-
ση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία στην πε-
ρίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης
συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν
κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άµεσα τιµολό-
γιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστο-
λής.

2. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τα πρόσωπα
της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση αποστο-
λής αγαθών σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, λόγω
πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασµό τους.

3. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τους αγρότες
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εφόσον διακινούν οπω-
ρολαχανικά, νωπά αλιεύµατα, άνθη και φυτά για πώληση
απευθείας ή µέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευα-
σία, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο µεταφορικό
µέσο. Για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα εκδίδουν δελτία α-
ποστολής µόνον, όταν τα διακινούν µε δηµόσιας χρήσης
µεταφορικά µέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται.

4. Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται σε περί-
πτωση µεταφοράς και διανοµής αγαθών, που η ποσότητά
τους καθορίζεται από τον παραλήπτη, κατά την παραλα-
βή τους. Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται οχήµατα
ιδιωτικής χρήσης για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθών,
αντί της έκδοσης Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής
δύναται να τηρείται θεωρηµένο βιβλίο κινητής αποθή-
κης, ξεχωριστά σε κάθε όχηµα, στο οποίο καταχωρού-
νται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, τα δελτία αποστολής
εφοδιασµού του οχήµατος µε αγαθά και τα εκδιδόµενα
παραστατικά για τη διάθεση αυτών, τα οποία φυλάσσο-
νται επί του οχήµατος µέχρι την ενηµέρωση του βιβλίου
αυτού.
Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται, κατά πα-

ραλήπτη, δελτίο αποστολής ή συνενωµένο δελτίο απο-
στολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη λιανι-
κής πώλησης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση πρό-
κειται για υπόχρεο τήρησης βιβλίων. Στο στοιχείο που
εκδίδεται, κατά περίπτωση, αναγράφεται και το είδος και
η ποσότητα των αγαθών, µε εξαίρεση τις αποδείξεις που
εκδίδονται από φορολογική ταµειακή µηχανή και εφό-
σον δεν τηρείται ο λογαριασµός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., καθώς
και η ακριβής ώρα παράδοσής τους. Με την επιστροφή
στην επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συ-
γκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των αγα-
θών που επιστρέφονται ή εκδίδεται δελτίο αποστολής,
στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των ε-
πιστρεφόµενων αγαθών, καθώς και ο αύξων αριθµός του
συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής.
Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής αυτής της παρα-

γράφου, κατάλληλα γραµµογραφηµένο σε στήλες, µπο-
ρεί να εκδίδεται την πρώτη ηµέρα της διακίνησης των α-
γαθών, ανεξαρτήτως απόστασης, εφόσον, κάθε ηµέρα
και µέχρι τριάντα (30) ηµέρες πριν από την εκκίνηση του
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µεταφορικού µέσου αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη τα
υπόλοιπα των ποσοτήτων κάθε είδους αγαθών που διακι-
νούνται την ηµέρα αυτή.

5. Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται:
α) Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη, όπως ο-

ρίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρ-
θρου 6. Όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε ιδιώτη ανα-
γράφεται µόνο το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνσή του.
Στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, ως παραλήπτης,
αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι».
β) Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστο-

λής, που σηµειώνεται τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο,
µε τετραψήφιο αριθµό.
γ) Ο αριθµός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιµοποιού-

µενου, κατά τη µεταφορά των αγαθών, φορτηγού αυτο-
κινήτου δηµόσιας  ή  ιδιωτικής  χρήσης  ή  το  όνοµα  του
πλωτού µέσου επί θαλάσσιων µεταφορών.
δ) Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται,

καθώς και ο τόπος προορισµού, όταν δε συµπίπτει µε τη
διεύθυνση του καταστήµατος ή του υποκαταστήµατος
του αποστολέα και του καταστήµατος του παραλήπτη,
κατά περίπτωση.
ε) Η ηµεροµηνία έκδοσης αυτού. Σε περίπτωση που το

δελτίο αποστολής εκδίδεται για τη διακίνηση αγαθών µε
ενδιάµεσο σταθµό, αναγράφεται σε αυτό εκτός από την
ηµεροµηνία και ώρα διακίνησής τους µέχρι τον ενδιάµε-
σο αυτό σταθµό και η ηµεροµηνία και η ώρα της κυρίως
διακίνησής τους από το σταθµό αυτό µέχρι το τελικό ση-
µείο προορισµού τους.
στ) Ο σκοπός της διακίνησης.
ζ) Το είδος, η µονάδα µέτρησης, η ποσότητα κάθε εί-

δους, το άθροισµα των ποσοτήτων των ειδών, αριθµητι-
κώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον προσδιορι-
σµό της ποσότητας κάθε είδους χρησιµοποιήθηκε η ίδια
ή διαφορετική µονάδα µέτρησης. Δεν υπάρχει υποχρέω-
ση αναγραφής του αθροίσµατος των ποσοτήτων αριθµη-
τικώς και ολογράφως όταν το δελτίο αποστολής εκδίδε-
ται µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ).
η) Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας µε σκοπό

την αποθήκευση και εν συνεχεία την πώληση, αναγρά-
φεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται.
θ) Ο αριθµός του τιµολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτη-

µένων καρπών.
6. Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαµβάνονται,

συνοδεύονται κατά τη διακίνησή τους µε το πρώτο αντί-
τυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον πα-
ραλήπτη τους. Όταν για τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται
δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται στη συνέχεια για την
ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωµένου δελτίου αποστο-
λής µε φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα. Το
στοιχείο αυτό συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδροµή
και παραδίδεται στον παραλήπτη τους.
Επί µεταφοράς αγαθών µε µεταφορικά µέσα δηµόσιας

χρήσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρό-
σωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και οι αγρότες
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. παραδίδουν στο µεταφο-
ρέα ή το µεταφορικό γραφείο τα στοιχεία του πρώτου ε-
δαφίου της παραγράφου αυτής, που συνοδεύουν τα α-
γαθά µέχρι την παράδοσή τους στον παραλήπτη.
Επί αποστολής αγαθών από πρόσωπο µη υπόχρεο

στην έκδοση των στοιχείων του πρώτου εδαφίου της πα-
ραγράφου αυτής, το πρόσωπο αυτό παραδίδει στο µετα-
φορέα ή το µεταφορικό γραφείο ενυπόγραφη δήλωση
µεταφοράς, στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυ-

µο, το επάγγελµα και η διεύθυνσή του, καθώς και τα α-
ντίστοιχα στοιχεία του παραλήπτη, ο τόπος προορισµού
και συνοπτική περιγραφή των ειδών.

7. Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της δια-
δροµής από τον τόπο έναρξης της διακίνησης µέχρι τον
τόπο παράδοσης ή προορισµού, συνοδεύει τα διακινού-
µενα αγαθά και επιδεικνύεται άµεσα στο φορολογικό έ-
λεγχο.
Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής, εξαρτάται α-

πό την απόσταση, τον τρόπο της µεταφοράς, το είδος
των χρησιµοποιούµενων µεταφορικών µέσων και τις ει-
δικότερες συνθήκες της µεταφοράς.
Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των

δελτίων αποστολής φέρει ο υπόχρεος σε έκδοσή τους, ο
οποίος µπορεί να αναγράφει στα δελτία αποστολής, γε-
γονότα ή  καταστάσεις , που  δικαιολογούν  τη  χρονική
διάρκεια αυτών.

8. Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου απο-
στολής στις εξής περιπτώσεις:
α) Διακινήσεις ειδών που δεν πληρούν τις προϋποθέ-

σεις για τον χαρακτηρισµό αυτών ως αγαθών, υπό την
έννοια ότι πρόκειται για ενσώµατα είδη που δεν εµπεριέ-
χονται σε αυτά δικαιώµατα ή δεν έχουν εµπορευµατική
αξία για τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή άλλον τρίτο
και δεν προκύπτει από τη διάθεση αυτών, αυτούσιων ή
µη, έσοδο.
β) Διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων από τον υπό-

χρεο απεικόνισης συναλλαγών µεταξύ των εγκαταστά-
σεών του, εφόσον δεν αποτελούν γι΄ αυτόν αντικείµενο
εµπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκα-
τάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις του και οι διακινή-
σεις αυτές διενεργούνται µε µεταφορικά µέσα ιδιωτικής
χρήσης κυριότητάς του ή µισθωµένα δηµόσιας χρήσης.
γ) Μεταφοράς, µε µεταφορικά µέσα ιδιωτικής χρήσης

ή µισθωµένα δηµόσιας χρήσης: γα) αυτούσιων λατοµι-
κών προϊόντων (άµµου, σκύρων κ.λπ.) από κατασκευα-
στικές επιχειρήσεις, που παράγονται από τις ίδιες επι-
χειρήσεις για τα έργα που εκτελούνται από αυτές, γβ)
µεταλλεύµατος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από ερ-
γοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και εκ-
φόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από µε-
ταλλευτικές επιχειρήσεις και γγ) πέτρας, χαλικιού, αργι-
λοπετρώµατος και αργιλοχώµατος, από επιχειρήσεις πα-
ραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιµέντου, από
τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους ε-
πεξεργασίας.
δ) Διακίνηση αγαθών που αναφέρονται στις διατάξεις

της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 6, τα
οποία διατίθενται µέσω δικτύου µε συνεχή ροή.

Άρθρο 6
Τιµολόγηση Συναλλαγών

1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για
λογαριασµό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπό-
χρεο απεικόνισης  συναλλαγών  σε  άλλο  υπόχρεο , σε
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της
χώρας, για την άσκηση του επαγγέλµατός τους ή την ε-
κτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τι-
µολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο.
Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να εξα-

σφαλίζει την έκδοση τιµολογίου από τον ίδιο σύµφωνα
µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
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καθώς επίσης εξ ονόµατός του και για λογαριασµό του
από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις παραδόσεις α-
γαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από
αυτόν, είτε στο εσωτερικό της χώρας, είτε σε άλλα κρά-
τη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα.

2. Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υ-
πηρεσιών, που επαναλαµβάνονται κάθε ηµέρα ή και κατά
αραιότερα χρονικά  διαστήµατα  µέσα στον  ίδιο  µήνα,
προς τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή πρό-
σωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του
ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο πωλητής µπορεί, αντί της
έκδοσης τιµολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή
υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - πελά-
τη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή
για κάθε παροχή υπηρεσιών η ηµεροµηνία παράδοσης
των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η πο-
σότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών
και το ποσό της αµοιβής που συµφωνήθηκε. Με βάση τα
δεδοµένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιµολόγιο
την τελευταία ηµέρα του µήνα εκείνου που αφορά, στο
οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο
πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των
οποίων επισυνάπτεται στο τιµολόγιο. Η κατάσταση αυτή
δεν απαιτείται όταν το τιµολόγιο που εκδίδεται περιέχει
αναλυτικά όλα  τα  δεδοµένα  που  απαιτούνται  από  τις
κατ΄ ιδίαν διατάξεις.

3. Επίσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδί-
δει τιµολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονοµικές
ενισχύσεις, αποζηµιώσεις, επιστροφές τόκων, εισφορές
και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης
τιµολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του
λογαριασµού του δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως
έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής.

4. Τιµολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 3 για τις πωλήσεις αγαθών ή τις
παροχές υπηρεσιών, που πραγµατοποιούν σε υπόχρεο
απεικόνισης συναλλαγών ή σε πρόσωπα της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος
Φ.Π.Α..

5. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρό-
σωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 εκδίδουν τιµολό-
γιο για τα αγαθά που αγοράζουν από πρόσωπα που δεν
έχουν υποχρέωση για έκδοση τιµολογίου κατά την πώ-
ληση αγαθών. Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκ-
δοσης τιµολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιµολογίου το
γεγονός γνωστοποιείται άµεσα από τον αγοραστή των
αγαθών ή  τον  λήπτη  των  υπηρεσιών  στην  αρµόδια
Δ.Ο.Υ. του αντισυµβαλλόµενου σε Κεντρικές Υποδοµές.

6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρό-
σωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 όταν αγοράζουν
αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος
Φ.Π.Α. εκδίδουν τιµολόγιο.
Για το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου του προηγούµε-

νου εδαφίου ισχύουν αναλόγως τα οριζόµενα, για την
πώληση αγαθών, στις διατάξεις των παραγράφων 14 και
15 του άρθρου αυτού, για δε τις επαναλαµβανόµενες α-
γορές τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο 2.

7. Τα αγαθά που παραλαµβάνονται από τρίτο προς πώ-
ληση ή προς επεξεργασία για λογαριασµό του καταχω-
ρούνται, κατ΄ είδος και ποσότητα σε διπλότυπη κατά-
σταση κατά εντολέα. Στην ίδια κατάσταση καταχωρού-
νται κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία τα αγαθά που πωλού-
νται ή παραδίδονται µετά την επεξεργασία, οι δαπάνες
που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του τρίτου, ο

Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκκα-
θάριση. Την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα εκδίδεται εκκα-
θάριση κατά εντολέα, στην οποία αναγράφονται τα πλή-
ρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των πωλήσεων
ή της  αµοιβής  κατά  συντελεστή  Φ.Π.Α ., το  ποσό  του
Φ.Π.Α., η προµήθεια που αναλογεί, ο Φ.Π.Α. της προµή-
θειας, καθώς και οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για
λογαριασµό του εντολέα. Η εκκαθάριση µε το ένα αντί-
τυπο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπα-
νών, που εκδόθηκαν στο όνοµα του εντολέα και αναγρά-
φονται αναλυτικά στην κατάσταση, αποστέλλονται στον
εντολέα µέχρι τη δεκάτη πέµπτη (15η) ηµέρα του µήνα
της εκκαθάρισης και προκειµένου για τον τελευταίο µή-
να της διαχειριστικής περιόδου µέχρι την εικοστή (20ή)
ηµέρα του επόµενου µήνα. Η εκκαθάριση και η κατάστα-
ση, ως προς τον εντολέα, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώ-
λησης αυτού.
Η πιο πάνω κατάσταση µπορεί να µη συντάσσεται εάν

τα στοιχεία της αναγράφονται στην εκκαθάριση.
8. Οι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου εφαρ-

µόζονται ανάλογα και επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπη-
ρεσιών για λογαριασµό τρίτου.
Επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσωπο

που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου αυτό εκδί-
δεται από τον αντιπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή στο
τιµολόγιο αναγράφεται και το ονοµατεπώνυµο και η δι-
εύθυνση του εντολέα, διαφορετικά η αγορά θεωρείται,
κατ΄ αµάχητο τεκµήριο, ότι έγινε για λογαριασµό του α-
ντιπροσώπου.
Στις περιπτώσεις χορήγησης αµοιβών (προµηθειών),

που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικό-
νισης συναλλαγών, δύναται ο λήπτης των υπηρεσιών, υ-
πόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, να εκδίδει εκκαθάριση
έως το τέλος του δεύτερου µήνα από τη λήξη της δια-
χειριστικής περιόδου των συµβαλλοµένων µε την προϋ-
πόθεση, ότι αφορά το σύνολο των περιπτώσεων στην ί-
δια διαχειριστική περίοδο.

9. Στο τιµολόγιο αναγράφονται η ηµεροµηνία έκδοσης
αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων, η ηµερο-
µηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής, καθώς και ο αύ-
ξων αριθµός ή οι αριθµοί των δελτίων αποστολής που εκ-
δόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών
που αφορά το τιµολόγιο.
Ακόµη, στο τιµολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και

οι ακόλουθες ενδείξεις:
α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., η αντί-

στοιχη εθνική  διάταξη  ή  διάταξη  της  Οδηγίας
2006/112/ΕΚ σύµφωνα µε την οποία η παράδοση αγα-
θών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο
αυτό.
β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου

µεταφορικού µέσου, τα  στοιχεία  που  απαριθµούνται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α.
(ν. 2859/2000, Α΄ 248).
γ) Όταν  εφαρµόζεται  το  καθεστώς  του  περιθωρίου

κέρδους των πρακτορείων ταξιδιών, η αναφορά «Καθε-
στώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία».
δ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός α-

ντιπρόσωπος κατά την έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα
Φ.Π.Α., τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού, καθώς
και ο Α.Φ.Μ. του.
ε) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φό-

ρου, η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση».
στ) Όταν εφαρµόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα
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που ισχύουν στον τοµέα των µεταχειρισµένων αγαθών
και αντικειµένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιο-
λογικής αξίας, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Με-
ταχειρισµένα αγαθά», «Καθεστώς περιθωρίου – Έργα
τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Αντικείµενα συλλε-
κτικής και αρχαιολογικής αξίας» αντιστοίχως.

10. Ως πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων νοούνται
το ονοµατεπώνυµο  ή  η  επωνυµία , η  διεύθυνση  και  ο
Α.Φ.Μ.. Για το  Δηµόσιο  και  τα  εξοµοιούµενα  µε αυτό
πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισµούς και
τις ξένες αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η επω-
νυµία και η διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ..

11. Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το εί-
δος των αγαθών, η ποσότητα, η µονάδα µέτρησης, η τιµή
µονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αµοι-
βή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά
συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α.. Οι παρε-
χόµενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρί-
σεις. Στο καθαρό ποσό περιλαµβάνονται οι κατά το χρό-
νο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογι-
κές επιβαρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλο-
γεί. Ακόµη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της
συναλλαγής ή της αµοιβής. Επί αγοράς ηρτηµένων καρ-
πών ορισµένου κτήµατος στο τιµολόγιο αναγράφεται ως
ποσότητα αυτή που υπολογίζεται να αποληφθεί.
Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως εί-

δος µπορεί να αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τού-
των, εφόσον γίνεται παραποµπή στην οικεία σύµβαση.
Ειδικά επί παροχής ιατρικών υπηρεσιών το είδος αυ-

τών αναγράφεται κατά γενική κατηγορία.
12. Στο τιµολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου ε-

ξωτερικού, εκτός από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του α-
ντισυµβαλλόµενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία της
συναλλαγής, όπως  αυτά  αναφέρονται  στις  παραγρά-
φους 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού αναγράφει τον αριθ-
µό του τιµολογίου ή της παραγγελίας, στα οποία αναφέ-
ρεται η προµήθεια. Επίσης, εκδίδει τιµολόγιο µε το ίδιο
περιεχόµενο και στις περιπτώσεις που παίρνει προµή-
θεια και από τον παραγγελέα ή µόνο από αυτόν.

13. Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες δια-
φορές, εκτός  του  Φ.Π.Α ., οι  οποίες  αναφέρονται  σε
προηγούµενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιµολό-
γιο από τον εκδότη του τιµολογίου ή άλλου στοιχείου
που εκδόθηκε αντί τιµολογίου, στο οποίο αναγράφονται,
εκτός των στοιχείων των συµβαλλοµένων, το είδος, η
ποσότητα, η µονάδα µέτρησης, η τιµή και η αξία κατά συ-
ντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφοµένων αγαθών, το ποσό
των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθ-
µός ή οι αριθµοί των στοιχείων της συναλλαγής που α-
φορά η επιστροφή ή η παρεχόµενη έκπτωση, καθώς και
ο Φ.Π.Α.. Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται µε βάση τις
πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο πάνω αριθ-
µών. Πιστωτικό τιµολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται µόνο
στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό ρητά από σχετι-
κές διατάξεις.

14. Το τιµολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έ-
ναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κα-
τά περίπτωση. Κατ΄ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει
εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιµολόγιο εκδίδεται το αρ-
γότερο σε ένα (1) µήνα από την παράδοση ή αποστολή
των αγαθών στον αγοραστή και πάντως µέσα στην ίδια
διαχειριστική περίοδο των συµβαλλοµένων. Στις προα-
ναφερόµενες περιπτώσεις έκδοσης του τιµολογίου σε
χρόνο µεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των

αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστο-
λές ή παραδόσεις αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 2859/2000, το τιµο-
λόγιο εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη 15η του επόµενου
µήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως
µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συµβαλλοµέ-
νων. Το τιµολόγιο αγοράς ηρτηµένων καρπών εκδίδεται
κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης. Επί επιστρο-
φής αγαθών το πιστωτικό τιµολόγιο εκδίδεται το αργό-
τερο σε ένα (1) µήνα από το χρόνο της παραλαβής τους
και πάντως µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που πα-
ραλήφθηκαν τα αγαθά. Στην περίπτωση παροχής υπηρε-
σίας το τιµολόγιο εκδίδεται µε την ολοκλήρωση της πα-
ροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τι-
µολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό µέρος
της αµοιβής, για το µέρος αυτό και την υπηρεσία που πα-
ρασχέθηκε. Πάντως, το τιµολόγιο δεν µπορεί να εκδοθεί
πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η
υπηρεσία. Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή
εγκαταστάσεων, το τιµολόγιο εκδίδεται µέσα σε ένα (1)
µήνα από την προσωρινή επιµέτρηση και πάντως µέσα
στην ίδια φορολογική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η
επιµέτρηση. Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δι-
καιώµατος λήψης  υπηρεσιών, για  συγκεκριµένο  ή  µη
χρονικό διάστηµα, έναντι προκαθορισµένης αµοιβής, α-
νεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριµένο ή µη πλήθος υ-
πηρεσιών, το τιµολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η α-
µοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δι-
καίωµα λήψης των υπηρεσιών και πάντως µέσα στην ίδια
διαχειριστική περίοδο των συµβαλλοµένων.

15. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι
πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3, το τιµολόγιο
µπορεί να εκδοθεί µέχρι το τέλος της διαχειριστικής πε-
ριόδου µέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή
των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση
δηµόσιων έργων ή η οριστικοποίηση από τις αρµόδιες
αρχές της πώλησης συγγραµµάτων.
Όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου, τα

οποία εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου,
επιτρέπεται να εκδίδονται µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα
του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευ-
ταία ηµέρα της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδί-
δονται µέχρι την ηµέρα αυτή, σε αυτόν που αφορούν.
Ειδικά, όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρ-

θρου που εκδίδονται στο τέλος κάθε µήνα, επιτρέπεται
να εκδίδονται µέχρι τη δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα του
επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία η-
µέρα του προηγούµενου µήνα, µε εξαίρεση τα τιµολόγια
που εκδίδονται στο χρόνο που προβλέπεται από τις δια-
τάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παρα-
γράφου 14, τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται εντός
του επόµενου δεκαπενθηµέρου από τον προβλεπόµενο
αυτόν χρόνο και µε ηµεροµηνία έκδοσης αυτή της συ-
µπλήρωσης ενός µήνα από την παράδοση ή την αποστο-
λή των αγαθών στον αγοραστή.

16. Εξοµοιώνονται µε τιµολόγια:
α) Τα συντασσόµενα συµβόλαια µεταβίβασης στις πω-

λήσεις ακινήτων, βιοµηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινή-
των, αεροσκαφών και λοιπών µηχανηµάτων, καθώς και
λοιπά συντασσόµενα έγγραφα στις πωλήσεις µετοχών,
παραγώγων, οµολογιών, οµολόγων, εντόκων  γραµµα-
τίων και λοιπών συναφών που περιλαµβάνουν τα στοι-
χεία των τιµολογίων,
β) Λοιπά στοιχεία που εκδίδονται για πωλήσεις φυσι-

28



κού αερίου µέσω δικτύου, ύδατος µη ιαµατικού, αεριό-
φωτος, ηλεκτρικού ρεύµατος, θερµικής ενέργειας ή πα-
ροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδροµικών, τραπεζικών,
χρηµατιστηριακών, χρηµατοδοτικών  εργασιών, καθώς
και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών
και λοιπών  συναφών  δικαιωµάτων  από  το  Δηµόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δηµοτικές επιχειρήσεις και επιχειρή-
σεις κοινής ωφέλειας, εφόσον περιλαµβάνουν τα στοι-
χεία του  τιµολογίου  και  αντίτυπο  αυτών  παραδίδεται
στον πελάτη.
γ) Η απόδειξη λιανικής, στην οποία αναγράφεται γενι-

κή περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών ή η
γενική περιγραφή του είδους που προκύπτει από το αντι-
κείµενο εργασιών που εµφανίζεται στα στοιχεία του εκ-
δότη υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου
αυτού από τον αντισυµβαλλόµενο για τις περιπτώσεις
παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις πωλήσεις µη εµπο-
ρεύσιµων αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνι-
σης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., α-
ξίας κάθε συναλλαγής µέχρι εκατό (100) ευρώ.

17. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιµολόγιο εξ ονόµατος
και για λογαριασµό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλα-
γών µπορεί να είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, σε άλ-
λα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώ-
ρα, µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α) Τα πρόσωπα αυτά να είναι υποκείµενα στο φόρο

στη χώρα εγκατάστασής τους. Ειδικά, όταν τα πρόσωπα
αυτά είναι εγκατεστηµένα σε χώρα µε την οποία δεν υ-
φίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή ανά-
λογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις
του ν. 1402/1983 (Α΄ 167), του ν. 1914/1990 (Α΄ 178) και
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου της
7ης Οκτωβρίου 2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα L 264/2003,
σελ. 1-11), θα πρέπει να αποδεικνύεται η άσκηση δρα-
στηριότητας από τα πρόσωπα αυτά στη χώρα εγκατά-
στασής τους από επίσηµο έγγραφο της οικείας φορολο-
γικής αρχής.
β) Να υπάρχει προηγούµενη συµφωνία, πριν την έκδο-

ση του  πρώτου  τιµολογίου , µεταξύ τους  που  αποδει -
κνύεται µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και από την
οποία να προκύπτουν, µεταξύ άλλων, η ακριβής διεύθυν-
ση της εγκατάστασης από την οποία θα εκδίδονται τα τι-
µολόγια, η ρητή αποδοχή της συγκεκριµένης διαδικα-
σίας, που καθορίζεται µε το άρθρο αυτό, οι όροι της τι-
µολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες αποδοχής του κάθε
τιµολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών.
Ειδικά, στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίων από τον

πελάτη ή τον τρίτο που είναι εγκατεστηµένος σε χώρα
µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοι-
βαία συνδροµή µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις
του ν. 1402/1983, του ν. 1914/ 1990 και τον Κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου
2003, η ανωτέρω συµφωνία απαιτείται να έχει καταρτι-
σθεί εγγράφως, η οποία να έχει κατατεθεί πριν την έκδο-
ση του πρώτου τιµολογίου στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. του υπό-
χρεου απεικόνισης συναλλαγών για λογαριασµό του ο-
ποίου ο πελάτης ή ο τρίτος εκδίδει τιµολόγια.
γ) Τα εκδιδόµενα τιµολόγια από τον πελάτη του υπό-

χρεου απεικόνισης συναλλαγών ή τον τρίτο πρέπει να
φέρουν τα πλήρη στοιχεία του πελάτη ή του τρίτου, κα-
θώς και του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για λο-
γαριασµό του οποίου εκδίδονται, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στις διατάξεις του παρόντος νόµου διακριτά και µε

σαφή αναφορά στην ιδιότητα εκάστου. Ο πελάτης ανε-
ξάρτητα του τόπου εγκατάστασής του εκδίδει το τιµολό-
γιο στο όνοµα και για λογαριασµό του υπόχρεου απεικό-
νισης συναλλαγών µε την ένδειξη «αυτοτιµολόγηση».
δ) Για τα  τιµολόγια  που  εκδίδονται  σύµφωνα  µε τις

διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου αυτού.

18. Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου γίνονται
δεκτά όλα τα έγγραφα ή µηνύµατα σε χαρτί ή µε ηλε-
κτρονική µορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που κα-
θορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 7
Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών

1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει από-
δειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώλη-
ση αγαθού, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρί-
του, ή παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για την
ικανοποίηση ατοµικών ή οικογενειακών αναγκών ή προς
τα µέλη προµηθευτικού συνεταιρισµού µε βάση διατακτι-
κές του ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού.

2. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει από-
δειξη επιστροφής στις εξής περιπτώσεις:
α) Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, στην

οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση
του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριά-
ντα (30) ευρώ.
β) Στην έκπτωση, µετά την έκδοση της απόδειξης λια-

νικής, που αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά, των οποί-
ων η αρχική τιµή είχε επιβαρυνθεί λόγω διακανονισµού,
ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωµα,
στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και η διεύ-
θυνση του πελάτη, το είδος και η ποσότητα, καθώς και ο
αύξων αριθµός της σχετικής απόδειξης.

3. Στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής αναγράφεται
και η αξία της πώλησης ή το ποσό της αµοιβής ή επι-
στροφής ή έκπτωσης, κατά συντελεστή Φ.Π.Α.. Το ποσό
της αµοιβής αναγράφεται και ολογράφως όταν η απόδει-
ξη εκδίδεται χειρόγραφη. Επί παροχής υπηρεσιών από
ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα και υπόχρεους τήρη-
σης πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 χω-
ρίς αµοιβή, στην απόδειξη λιανικής αναγράφεται η ένδει-
ξη «δωρεάν», εφόσον δεν εκδίδεται στοιχείο αυτοπαρά-
δοσης.
Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού

αναγράφεται χωριστά τουλάχιστον η αξία του αγαθού
που παραδίδεται στον πελάτη, η αξία του αγαθού που ε-
πιστρέφεται και η τυχόν διαφορά και εφόσον επιστρέφε-
ται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ το ονοµατεπώνυµο
και η διεύθυνση του πελάτη.
Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα, αναγράφουν και

το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη.
Οι εκµεταλλευτές  γεωργικών  µηχανηµάτων ή  ελαι -

ουργείου ή αλευρόµυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης
ρυζιού αναγράφουν και το ονοµατεπώνυµο και τη διεύ-
θυνση του πελάτη, καθώς και το είδος, την ποσότητα και
την αξία του στην τρέχουσα τιµή, όταν η αµοιβή κατα-
βάλλεται σε είδος.
Ο υπόχρεος  τήρησης  του  λογαριασµού  94 του

Ε.Γ.Λ.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8
του άρθρου 4, αναγράφει στην απόδειξη λιανικής ή στην
απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση, και το είδος και
την ποσότητα του αγαθού που πωλήθηκε ή επιστράφηκε
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ή αλλάχθηκε.
4. Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων, ορίζεται, κατά

περίπτωση ως εξής:
α) Στην πώληση αγαθών, κατά την παράδοση ή την έ-

ναρξη της αποστολής του αγαθού. Κατ΄ εξαίρεση, όταν
για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η από-
δειξη µπορεί να εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη δέκατη
πέµπτη (15η) ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία
έκδοσης την τελευταία ηµέρα του µήνα αποστολής και
πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου. Όταν η
αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, µε εντολή του α-
γοραστή, σε χρόνο µεταγενέστερο από την έκδοση της
απόδειξης λιανικής, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται
ο αριθµός της απόδειξης αυτής.
β) Στην παροχή υπηρεσιών, στο χρόνο που ορίζεται α-

πό τις διατάξεις της παραγράφου 14 και του πρώτου ε-
δαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 6, µε εξαίρεση
την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες
ελευθέριο επάγγελµα προς το Δηµόσιο και τα Νοµικά
Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται
µε κάθε επαγγελµατική τους είσπραξη, καθώς και στη
περίπτωση παροχής υπηρεσιών θεάµατος ή µεταφοράς
προσώπων, όπου η έκδοση πραγµατοποιείται το αργότε-
ρο, κατά το χρόνο έναρξης του θεάµατος ή της µεταφο-
ράς.
γ) Στην περίπτωση εκτέλεσης οποιουδήποτε τεχνικού

έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, κατά την
παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και µέχρι το
τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει
εκτελεστεί.

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή
στις συναλλαγές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα-
γράφου 16 του άρθρου 6, εφόσον από τις επιχειρήσεις
πώλησης των ειδών ή παροχής των υπηρεσιών αυτών ή
από τα πρόσωπα είσπραξης ανταποδοτικών τελών, εκδί-
δονται άλλα έγγραφα, που περιλαµβάνουν τα στοιχεία
της απόδειξης λιανικής και αντίτυπο αυτών των εγγρά-
φων παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και στην είσπραξη
αµοιβής από συµβολαιογράφο, εφόσον η αµοιβή του α-
ναγράφεται στο συµβόλαιο για το οποίο εισπράττεται.
Κατ΄ εξαίρεση, για τις πωλήσεις ύδατος µη ιαµατικού,

ηλεκτρικού ρεύµατος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υ-
πηρεσιών στα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία ή άλλα
παραστατικά αναγράφεται και το ονοµατεπώνυµο του
πελάτη - καταναλωτή, η διεύθυνσή του και ο αριθµός φο-
ρολογικού µητρώου ή ο αριθµός της αστυνοµικής του
ταυτότητας, αν στερείται αριθµού φορολογικού µητρώ-
ου. Τις υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν
και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

6. Η έκδοση εισιτηρίων θεάτρων, κινηµατογράφων, συ-
ναυλιών και λοιπών συναφών καλλιτεχνικών εκδηλώσε-
ων, καθώς και η έκδοση εισιτηρίων µεταφοράς προσώ-
πων δύνανται να ανατίθενται σε τρίτο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι

όροι και οι προϋποθέσεις.

Άρθρο 8
Έγγραφα µεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών

1. Ο µεταφορέας µε βάση τα έγγραφα των δύο τελευ-
ταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του άρθρου 5, εκδίδει
κατά την παραλαβή των προς µεταφορά αγαθών και το
αργότερο πριν την εκκίνηση του µεταφορικού µέσου, για
κάθε µεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλή-

πτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο συνο-
δεύει τα αγαθά, αποτελεί αποδεικτικό παράδοσης αυτών
και παραµένει στο µεταφορέα, το δεύτερο παραδίδεται
στο φορτωτή, το τρίτο έχει την ένδειξη «Αποδεικτικό
Δαπάνης» και παραδίδεται σε αυτόν που καταβάλλει τα
κόµιστρα και το τέταρτο παραµένει ως στέλεχος.

2. Το µεταφορικό γραφείο ή ο διαµεταφορέας, µε βά-
ση τα έγγραφα των δύο τελευταίων εδαφίων της παρα-
γράφου 7 του άρθρου 5, εκδίδει για κάθε µεταφορά,
φορτωτική κατά αποστολέα και παραλήπτη σε τέσσερα
(4) αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο προορίζεται για το µε-
ταφορικό γραφείο ή τον διαµεταφορέα, το δεύτερο πα-
ραδίδεται στον αποστολέα, το τρίτο έχει την ένδειξη «Α-
ποδεικτικό Δαπάνης» και παραδίδεται σε αυτόν που κα-
ταβάλλει τα κόµιστρα και το τέταρτο παραµένει ως στέ-
λεχος.
Όταν η φόρτωση των αγαθών γίνεται από τις εγκατα-

στάσεις του µεταφορικού γραφείου ή του διαµεταφο-
ρέα, η φορτωτική εκδίδεται µε την παραλαβή των προς
µεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση
του µεταφορικού µέσου και το πρώτο αντίτυπο αυτής
συνοδεύει τα αγαθά και επιστρέφεται στο µεταφορικό
γραφείο ή στον διαµεταφορέα.
Όταν η µεταφορά ενεργείται κατ΄ εντολή του µεταφο-

ρικού γραφείου ή του διαµεταφορέα απευθείας από τον
αποστολέα στον παραλήπτη, η φορτωτική του µεταφορι-
κού γραφείου ή του διαµεταφορέα εκδίδεται µέχρι το τέ-
λος της επόµενης ηµέρας από την ολοκλήρωση της µε-
ταφοράς και µε ηµεροµηνία έκδοσης αυτή της προηγού-
µενης ηµέρας.
Στην περίπτωση αυτή το πρώτο αντίτυπο της φορτωτι-

κής µπορεί να  παραµένει  στο  µεταφορικό γραφείο ή
στον διαµεταφορέα εφόσον φυλάσσεται για όσο χρόνο
ορίζεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού και επιδει-
κνύεται όταν ζητηθεί από τον έλεγχο.
Για τη µεταφορά των αγαθών το µεταφορικό γραφείο

ή ο διαµεταφορέας, όταν η φόρτωση γίνεται από τις ε-
γκαταστάσεις του, εκδίδει διπλότυπη κατάσταση απο-
στολής αγαθών, στην οποία αναγράφει το είδος και τους
αριθµούς των δεµάτων, το είδος και την ποσότητα των
µεταφερόµενων αγαθών και τον τόπο του προορισµού
τους. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδε-
ται στον µεταφορέα για την έκδοση της συγκεντρωτικής
φορτωτικής. Εφόσον στην κατάσταση επισυνάπτεται α-
ντίγραφο των τετραπλότυπων φορτωτικών που εκδόθη-
καν αναγράφεται µόνο ο αριθµός κάθε φορτωτικής, το
συνολικό βάρος των αγαθών που µεταφέρονται και ο συ-
νολικός αριθµός των δεµάτων.

3. Η φορτωτική περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, το επάγγελµα

και τη διεύθυνση του αποστολέα ή φορτωτή και του πα-
ραλήπτη των αγαθών, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του κατα-
βάλλοντος τα κόµιστρα,
β) όταν η µεταφορά ενεργείται απευθείας από τον α-

ποστολέα στον παραλήπτη, κατ΄ εντολή µεταφορικού
γραφείου, διαµεταφορέα ή άλλου τρίτου, στη φορτωτική
αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του εντολέα,
γ) την ηµεροµηνία και τον τόπο έκδοσης της φορτωτι-

κής, καθώς και την ηµεροµηνία έναρξης της µεταφοράς
από το µεταφορέα,
δ) τον τόπο προορισµού των προς µεταφορά αγαθών,
ε) το είδος και τον αριθµό του συνοδευτικού στοιχείου

του αποστολέα,
στ) τους αριθµούς των δεµάτων, το είδος κατά γενική
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κατηγορία και την ποσότητα των µεταφεροµένων αγα-
θών,
ζ) το κόµιστρο και τις λοιπές επιβαρύνσεις της µετα-

φοράς,
η) τον αριθµό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή το όνο-

µα του πλωτού µέσου, προκειµένου περί θαλασσίων µε-
ταφορών.

4. Ο µεταφορέας εκδίδει φορτωτική και όταν µεταφέ-
ρει αγαθά δικά του. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρού-
νται οι δηµόσιες µεταφορικές επιχειρήσεις.

5. Ο µεταφορέας, αντί φορτωτικής, µπορεί να εκδίδει
διπλότυπη απόδειξη για µεταφορές αποσκευών που συ-
νοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή µικροδεµάτων ή για µε-
ταφορές εντός της αστικής περιοχής των πόλεων ή για
µεταφορές εµφόρτων ή κενών οχηµάτων µε πλωτά µέ-
σα. Στην απόδειξη αυτή, που εκδίδεται πριν από την εκ-
κίνηση του µεταφορικού µέσου και το ένα αντίτυπό της
παραδίδεται στον καταβάλλοντα το κόµιστρο, αναγρά-
φονται:
α) επί µεταφοράς αποσκευών, τουλάχιστον το κόµι-

στρο,
β) επί µεταφοράς µικροδεµάτων, τα στοιχεία του φορ-

τωτή και του παραλήπτη, το είδος κατά γενική κατηγο-
ρία, η ποσότητα των αγαθών και το κόµιστρο,
γ) επί αστικών µεταφορών, τα στοιχεία της προηγού-

µενης περίπτωσης β΄, ο αριθµός του συνοδευτικού στοι-
χείου του αποστολέα και η ώρα εκκίνησης του µεταφορι-
κού µέσου,
δ) επί µεταφοράς οχηµάτων µε πλωτά µέσα, τα στοι-

χεία αυτού που καταβάλλει το ναύλο και το ποσό αυτού.
6. Ο µεταφορέας, το µεταφορικό γραφείο ή ο διαµετα-

φορέας εκδίδει διορθωτικό σηµείωµα µεταφοράς σε τρία
αντίτυπα: α) όταν επιστρέφει ποσό κοµίστρων, β) όταν
κατά την παράδοση των αγαθών στον παραλήπτη διαπι-
στωθούν ποσοτικές διαφορές και γ) σε κάθε περίπτωση
πραγµατοποίησης της µεταφοράς κατά τρόπο, τόπο και
χρόνο διαφορετικό  από  αυτόν  που  αναγράφεται στη
φορτωτική και για κάθε άλλη διαφορά. Στο σηµείωµα αυ-
τό, που υπογράφεται από το µεταφορέα και τον παραλή-
πτη, γράφονται τα στοιχεία του µεταφορέα, του φορτω-
τή ή αποστολέα και του παραλήπτη, ο αριθµός της φορ-
τωτικής, το ποσό της διαφοράς των κοµίστρων, καθώς
και οι διαφορές που διαπιστώθηκαν. Το πρώτο αντίτυπο
αποστέλλεται στο φορτωτή ή αποστολέα, το δεύτερο
παραδίδεται στον παραλήπτη και το τρίτο παραµένει ως
στέλεχος.

7. Ο µεταφορέας που πραγµατοποιεί διεθνείς µεταφο-
ρές οδικές, σιδηροδροµικές, θαλάσσιες ή εναέριες, δύ-
ναται να εκδίδει γι΄ αυτές τις µεταφορές άλλα ισοδύνα-
µα µε τα παραπάνω στοιχεία, εφόσον αυτά προβλέπο-
νται από διεθνείς συµβάσεις, στις οποίες έχει προσχω-
ρήσει και η χώρα µας.

8. Ο µεταφορέας που πραγµατοποιεί θαλάσσιες ή ενα-
έριες µεταφορές δύναται να αναθέτει την έκδοση των
εγγράφων µεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή σε πράκτορα,
εφόσον πριν από την ανάθεση γνωστοποιήσει τούτο εγ-
γράφως στη Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται ο αντιπρόσω-
πός του ή ο πράκτοράς του.

9. Επί µεταφοράς αγαθών ενός φορτωτή µε µεταφορι-
κά µέσα δηµόσιας χρήσης, που προορίζονται να παραδο-
θούν σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, µπορεί
να εκδίδεται µία συγκεντρωτική φορτωτική κατά απο-
στολέα για κάθε µεταφορά, αντί της έκδοσης φορτωτι-
κών κατά φορτωτή και παραλήπτη, µε την προϋπόθεση

ότι το συνολικό κόµιστρο καταβάλλεται στο µεταφορέα
από τον φορτωτή. Στη συγκεντρωτική φορτωτική ανα-
γράφονται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, το επάγ-
γελµα και η διεύθυνση του φορτωτή, ο τόπος φόρτωσης,
το συνολικό  κόµιστρο  αριθµητικώς  και  ολογράφως, η
χρονολογία εκκίνησης του µεταφορικού µέσου, καθώς
και για κάθε παραλήπτη ο αριθµός και το είδος του συνο-
δευτικού φορολογικού στοιχείου, το είδος κατά γενική
κατηγορία, η ποσότητα των αγαθών που προορίζονται
γι΄ αυτόν και ο τόπος προορισµού (εκφόρτωσης).

10. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
νόµου µεταφορέας θεωρείται αυτός που ενεργεί τη µε-
ταφορά αγαθών µε κόµιστρο, µε µεταφορικά µέσα που
ανήκουν σε αυτόν ή εκµεταλλεύεται αυτός, και φορτω-
τής αυτός που αναθέτει στον µεταφορέα το έργο της µε-
ταφοράς.

11. Ο µεταφορέας, επί µεταφοράς αγαθών µε ή χωρίς
παροχή και άλλων υπηρεσιών, µπορεί να εκδίδει, αντί
φορτωτικής, τιµολόγιο ή απόδειξη, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις των άρθρων 6 και 7, εφόσον τηρείται το ηµερολό-
γιο µεταφοράς, που προβλέπεται από τις διατάξεις της
Α.Υ.Ο. 1077844/641/0015/ΠΟΛ.1144/6.8.1992 (Β΄ 517).
Τα προαναφερόµενα ισχύουν και για τα µεταφορικά γρα-
φεία ή τους διαµεταφορείς, χωρίς την προϋπόθεση της
τήρησης ηµερολογίου µεταφοράς.
Στο περιεχόµενο του τιµολογίου ή της απόδειξης ανα-

γράφονται, εκτός των άλλων, τα πλήρη στοιχεία του κα-
ταβάλλοντος τα κόµιστρα, τα µεταφερόµενα αγαθά, κα-
τά γενική κατηγορία, το κόµιστρο ή την αµοιβή, τις λοι-
πές επιβαρύνσεις της µεταφοράς και τον αναλογούντα
Φ.Π.Α..

12. Στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιο-
χρησιµοποίησης υπηρεσιών, που προβλέπονται από το
ν. 2859/2000, εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης. Αντί
της απόδειξης αυτής µπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο
αξίας, εφόσον κατά την έκδοσή τους αναγράφεται η έν-
δειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης».

13. α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί
βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 για κάθε δαπάνη που αφο-
ρά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του
σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν
υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του παρόντος νό-
µου, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης. Διπλότυπη α-
πόδειξη δαπάνης εκδίδεται επίσης και από τον εκµεταλ-
λευτή επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για την
καταβολή στους οδηγούς αµοιβών οι οποίες δεν υπάγο-
νται στο φόρο προστιθέµενης αξίας.
β) Στην απόδειξη δαπάνης, η οποία υπογράφεται και α-

πό το δικαιούχο και στα δύο αντίτυπα, αναγράφονται: α)
τα πλήρη στοιχεία των συµβαλλοµένων όπως περιγρά-
φονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 6, β) η αιτιολο-
γία και το ποσό της δαπάνης αριθµητικώς και ολογρά-
φως. Δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσού ολογράφως
στις αποδείξεις που εκδίδονται µε Η/Υ, γ) οι τυχόν φόροι
και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.
γ) Για τα δώρα που γίνονται από τον υπόχρεο απεικό-

νισης συναλλαγών σε διάφορα πρόσωπα, για την επαγ-
γελµατική του προβολή ή για την εκπλήρωση κοινωνικής
του υποχρέωσης, συνυφασµένης µε την επαγγελµατική
του δραστηριότητα, αξίας του καθενός µέχρι εκατόν πε-
νήντα (150) ευρώ, µπορεί να συντάσσεται σχετική κατά-
σταση, µε το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση των προ-
σώπων αυτών, αντί της έκδοσης της διπλότυπης απόδει-
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ξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου αυτής για κάθε πρόσωπο.
δ) Όταν καταβάλλονται µισθοί, ηµεροµίσθια, ή άλλες

παροχές σε µισθωτούς δύναται, αντί της έκδοσης από-
δειξης δαπάνης, να συντάσσεται κατάσταση στην οποία
υπογράφουν οι δικαιούχοι για τα ποσά που λαµβάνουν.
Επί καταβολής µισθών και ηµεροµισθίων µε τη µεσολά-
βηση τράπεζας δεν απαιτείται υπογραφή της κατάστα-
σης, εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση των δικαι-
ούχων της αµοιβής, που δίδεται µία φορά µε ταυτόχρονη
εντολή προς την τράπεζα για πίστωση συγκεκριµένου
λογαριασµού.

Άρθρο 9
Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδοµένων

1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφα-
λίζεται µε τη  χρήση  θεωρηµένων  από  την  αρµόδια
Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή µε τη
χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήµανσης του νόµου
1809/1988 (Α΄ 222), επί µηχανογραφικής έκδοσής αυ-
τών, και των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για
παροχή υπηρεσίας µε θεώρηση από την αρµόδια Δ.Ο.Υ..
Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζο-
νται για τα εισιτήρια επιχειρήσεων µεταφοράς προσώ-
πων µε λεωφορεία, σιδηρόδροµους και αεροπλάνα, όταν
εκτελούν συγκοινωνίες, καθώς και για τα εισιτήρια πλοί-
ων, εφόσον φορολογούνται κατ΄ ειδικό τρόπο και απαλ-
λάσσονται του Φ.Π.Α.. Η παρούσα παράγραφος παύει να
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και
µέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµα-
τος, τα βιβλία τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς και τα
λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, φυλάσσονται στην ε-
παγγελµατική εγκατάσταση  που  αφορούν  και  επιδει -
κνύονται άµεσα στο φορολογικό έλεγχο.
Με γνωστοποίηση στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική

υπηρεσία της έδρας του υπόχρεου απεικόνισης συναλ-
λαγών µπορεί τα βιβλία να τηρούνται, τα δε στοιχεία, κα-
θώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, να φυλάσ-
σονται σε άλλο τόπο, µε την προϋπόθεση ότι επιδεικνύο-
νται στην προθεσµία που ορίζεται από την αρµόδια φο-
ρολογική αρχή.
Επίσης, µε τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδα-

φίου, µπορεί τα βιβλία να ενηµερώνονται σε άλλο τόπο
µε τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιο-
λογητικά εγγραφών, τα  οποία , µετά την  ενηµέρωση
τους, επιστρέφονται στην επαγγελµατική εγκατάσταση
που αφορούν.
Οι πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 και

των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, κατ΄ εξουσιοδότη-
ση του παρόντος νόµου, τηρούνται στην επαγγελµατική
εγκατάσταση που ασκείται η σχετική δραστηριότητα.

3. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλω-
σης φορολογίας εισοδήµατος τα βιβλία, τα στοιχεία, τα
λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, καθώς και τα ηλε-
κτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης αυτών κάθε διαχειρι-
στικής περιόδου, µπορεί να φυλάσσονται σε οποιονδή-
ποτε τόπο εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και
επιδεικνύονται στην προθεσµία που ορίζεται από την αρ-
µόδια φορολογική αρχή. Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευ-
ρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί
στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυ-
τόν, καθώς και κάθε µεταβολή του τόπου αυτού.

4. Ειδικά, για τη διαφύλαξη των τιµολογίων εφαρµόζο-
νται τα εξής:
α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να

µεριµνά για την αποθήκευση των αντιγράφων των τιµο-
λογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή εξ ονόµατός του
και για λογαριασµό του, από τον πελάτη του ή από τρί-
τους, καθώς και όλων των τιµολογίων που λαµβάνει. Α-
ντίτυπα των τιµολογίων που εκδίδονται εξ ονόµατος και
για λογαριασµό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών,
παραδίδονται σε αυτόν µέσα στην προθεσµία που ορί-
ζουν οι διατάξεις περί Απεικόνισης Συναλλαγών για την
ενηµέρωση των τηρούµενων βιβλίων.
β) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών µπορεί να κα-

θορίζει τον τόπο αποθήκευσης, υπό τον όρο να θέτει στη
διάθεση των αρµόδιων αρχών, έπειτα από οποιαδήποτε
αίτησή τους, τα τιµολόγια ή τις πληροφορίες που έχουν
αποθηκευτεί, µέσα στις προθεσµίες που τίθενται µε την
αίτηση των αρχών αυτών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ-
ρηση. Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελ-
λάδας, υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αρµόδια
Δ.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και
κάθε µεταβολή του τόπου αυτού.
γ) Όταν η αποθήκευση δεν πραγµατοποιείται µε ηλε-

κτρονικά µέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη και επι-
γραµµική (on-line) πρόσβαση στα σχετικά δεδοµένα, o υ-
πόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται να απο-
θηκεύει στο εσωτερικό της χώρας τα τιµολόγια που εκδί-
δει ή λαµβάνει.
δ) Όταν η αποθήκευση γίνεται σε χώρα µε την οποία

δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή
µε την  προβλεπόµενη  από  τις  διατάξεις  του  ν.
1402/1983, του ν. 1914/1990 και τον Κανονισµό (ΕΚ) α-
ριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003
και σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά
µέσα, τηλεκφόρτωσης  και  χρήσης  που  προβλέπεται
στην περίπτωση στ΄, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλα-
γών υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώ-
ρας, τα τιµολόγια που εκδίδει ή λαµβάνει.
ε) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται

στη διαφύλαξη των τιµολογίων µε την αρχική τους µορ-
φή µε την οποία διαβιβάσθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεσή
του, σε χαρτί ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Επίσης, όταν τα τι-
µολόγια διαφυλάσσονται µε ηλεκτρονικά µέσα, διαφυ-
λάσσονται µε ηλεκτρονικά µέσα και τα δεδοµένα που ε-
ξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την α-
κεραιότητα του περιεχοµένου κάθε τιµολογίου.
στ) Όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών απο-

θηκεύει, µε ηλεκτρονικά µέσα τα οποία εξασφαλίζουν
πρόσβαση µε απευθείας  σύνδεση  (on-line) πρόσβαση
στα σχετικά δεδοµένα, τιµολόγια τα οποία εκδίδει ή λαµ-
βάνει, οι αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους στο ο-
ποίο είναι εγκατεστηµένος και, όταν ο Φ.Π.Α. οφείλεται
σε ένα άλλο κράτος - µέλος, οι αρµόδιες αρχές εκείνου
του κράτους - µέλους έχουν δικαίωµα πρόσβασης, λή-
ψης και χρήσης αυτών των τιµολογίων.
ζ) Με τον όρο «διαφύλαξη τιµολογίου µε ηλεκτρονικά

µέσα» νοείται η διαφύλαξη δεδοµένων που πραγµατο-
ποιείται µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό επεξεργασίας (περι-
λαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και διαφύλα-
ξης, καθώς και µε ενσύρµατα, ασύρµατα, οπτικά ή άλλα
ηλεκτροµαγνητικά µέσα.

5. Τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των
εγγραφών στα βιβλία, καθώς και τα ηλεκτροµαγνητικά
µέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδοµένα βιβλίων, για τα
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οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, διατη-
ρούνται στον εκάστοτε οριζόµενο από τις σχετικές φο-
ρολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώµα-
τος του Δηµοσίου για επιβολή φόρου και οπωσδήποτε ό-
σο χρόνο εκκρεµεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικη-
τικών Δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας.

6. Επιτρέπεται στους υπόχρεους απεικόνισης συναλ-
λαγών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες δια-
τάξεις, να διαφυλάττουν τα εκδοθέντα και ληφθέντα φο-
ρολογικά στοιχεία σε µικροφίλµ ή σε ηλεκτρονική µορφή
(οπτικοί δίσκοι CD-ROM τεχνολογίας WORM) µε φωτο-
γράφιση ή ψηφιοποίηση από τα αντίστοιχα στελέχη, µε-
τά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του φόρου
προστιθέµενης αξίας ή των δηλώσεων φορολογίας εισο-
δήµατος, κατά περίπτωση, για όσο χρόνο ορίζεται στις
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου του άρθρου
αυτού, εφόσον υπάρχει και σύστηµα αναζήτησης, εµφά-
νισης και εκτύπωσης (αναπαραγωγής) των φορολογικών
στοιχείων, µε την προϋπόθεση ότι τίθενται στη διάθεση
της αρµόδιας φορολογικής αρχής στην προθεσµία που
ορίζεται από αυτή. Ειδικά για τα χρησιµοποιούµενα ηλε-
κτρονικά µέσα του ανωτέρω εδαφίου απαιτείται, προ της
χρησιµοποίησής τους, σήµανση από αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Οικονοµικών. Η αδυναµία αναπαραγω-
γής αντιγράφων λογίζεται ως µη διαφύλαξη των σχετι-
κών φορολογικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και στην πε-
ρίπτωση µη σήµανσης των ηλεκτρονικών µέσων αρχειο-
θέτησης.

7. Τα αθεώρητα  βιβλία  που  ενηµερώνονται  µηχανο-
γραφικά, µπορεί να µην εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδο-
µένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα απο-
θήκευσης, µε την προϋπόθεση ότι, τα δεδοµένα αυτά ε-
κτυπώνονται άµεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έ-
λεγχο. Η µη διαφύλαξη των ηλεκτροµαγνητικών µέσων
ή η αδυναµία αναπαραγωγής του περιεχοµένου αυτών ε-
ξοµοιώνεται µε µη τήρηση των βιβλίων ή των καταστά-
σεων που εµπεριέχονται σε αυτά.
Τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν

και για τα αποθηκευµένα δεδοµένα, που επέχουν θέση
στελέχους των εκδιδόµενων φορολογικών στοιχείων.

Άρθρο 10
Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών

1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρό-
σωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν κα-
ταστάσεις, για  µηχανογραφική επεξεργασία  και  δια -
σταύρωση πληροφοριών, µε τις συναλλαγές που πραγ-
µατοποίησαν για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση
ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών
και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών
και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη α-
µοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και άλ-
λων δικαιωµάτων.
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υποβάλ-

λουν καταστάσεις, µόνο για τα τιµολόγια πώλησης των
προϊόντων τους, που δύνανται να εκδίδουν οι ίδιοι για το
σύνολο της παραγωγής τους.

2. Τα αναγκαία για διασταύρωση στοιχεία που αφο-
ρούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών των αναφεροµέ-
νων στην προηγούµενη παράγραφο προσώπων, λαµβά-
νονται από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. – ICIS).

3. Οι καταστάσεις της προηγούµενης παραγράφου 1

περιέχουν το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο ή την ε-
πωνυµία, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το έτος
που αφορούν.
Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται το ονοµατε-

πώνυµο ή η επωνυµία, ο Α.Φ.Μ. των συναλλασσοµένων
µε τον υπόχρεο (προµηθευτών, πελατών κ.λπ.), ο συνο-
λικός αριθµός  των  τιµολογίων  ή  άλλων  φορολογικών
στοιχείων και η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α..
Εξαιρετικά, δεν  συµπεριλαµβάνονται  στις  καταστά -

σεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η συνολική αξία, προ
Φ.Π.Α., ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι΄ αυ-
τές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

4. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται
µέχρι την εικοστή πέµπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου µε
τις συναλλαγές του προηγούµενου ηµερολογιακού έ-
τους.
Οι καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µε ηλε-

κτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Οι ανωτέρω καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν τα

δεδοµένα τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58).

5. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού:
α) οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορη-

γούν, καθώς και για τους τόκους και τις προµήθειες που
χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή πρόσωπα του άρθρου 1
και πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή λαµβάνουν από τα πα-
ραπάνω πρόσωπα, µε την εξαίρεση των προµηθειών που
λαµβάνουν από πρόσωπα του άρθρου 1 ή πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού κα-
θεστώτος Φ.Π.Α. που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρε-
σίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,
β) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 3 για τους τόκους καταθέσεων
που λαµβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους και τις
προµήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαµβάνουν
από αυτές, καθώς και για τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια
και τις συντάξεις που χορηγούν, µε την εξαίρεση των
προµηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώ-
λησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρή-
στες πιστωτικών καρτών,
γ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού καθε-
στώτος Φ.Π.Α. για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υ-
πηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριό-
τητα εντός της χώρας,
δ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 3 για τα ασφάλιστρα, τις επι-
στροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των ασφα-
λίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια
συµβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

6. Για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φο-
ρολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη
υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω α-
παιτείται η τµηµατική ή ολική εξόφληση να γίνεται µέσω
τραπεζικού λογαριασµού ή µε επιταγή έκδοσης του λή-
πτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών
τρίτων εκδίδεται άµεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης
αξιογράφων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των
εκχωρούµενων επιταγών.
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Με επιταγή του αγοραστή ή µε κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασµό αποκλειστικά και µόνο εξοφλούνται επίσης,
µερικά ή ολικά, και τα φορολογικά στοιχεία αξίας τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές α-
γροτικών προϊόντων από πρόσωπο που παράγει τα προϊ-
όντα αυτά, καθώς επίσης και το ποσό που αποδίδεται α-
πό τον αντιπρόσωπο στον εντολέα, επίσης πρόσωπο που
παράγει τα ως άνω αγροτικά προϊόντα, για τις διενεργη-
θείσες πωλήσεις των προϊόντων αυτών, για λογαριασµό
του, µε βάση την εκκαθάριση της παραγράφου 7 του άρ-
θρου 6, µετά την αφαίρεση της δικαιούµενης προµήθει-
ας. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται τα πρόσω-
πα της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Κατ΄ εξαίρεση, των αναφεροµένων στα προηγούµενα

εδάφια, επιτρέπεται ο συµψηφισµός αµοιβαίων ανταπαι-
τήσεων µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων.

7. Στα εκδιδόµενα από τις τράπεζες και λοιπά πιστωτι-
κά ιδρύµατα, παραστατικά στοιχεία πάσης φύσεως ει-
σπράξεων ή πληρωµών µετρητοίς για συναλλαγές φυσι-
κών ή νοµικών προσώπων ή κοινοπραξιών ποσού άνω
των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ αναγράφεται και ο
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του συναλλασσοµένου.
Σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου αναγρά-
φεται ο αριθµός διαβατηρίου ή ταυτότητας.
Στις εκδιδόµενες επιταγές που καλύπτουν εξόφληση

επαγγελµατικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού, α-
ναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθµός Φορολογικού Μη-
τρώου του εκδότη, του εκάστοτε οπισθογράφου, καθώς
και του τελευταίου κοµιστή που εισπράττει αυτήν. Επί-
σης αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της
επιταγής που προσκοµίζεται για εξόφληση οφειλής προς
το Δηµόσιο ανεξαρτήτως ποσού.

8. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τό-
σον ο εκδότης, όσον και ο λήπτης του στοιχείου, οι οποί-
οι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία
του αντισυµβαλλόµενου από τη δήλωση έναρξης εργα-
σιών ή από άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, επιφυ-
λασσοµένων των διατάξεων περί φορολογικού απορρή-
του, τα οποία οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται εκατέρω-
θεν να παρέχουν, φέροντας ο καθένας και την ευθύνη
για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει.
Η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσοµένων

µπορεί να γίνεται και από βάση δεδοµένων ή αρχείο υ-
πόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που είναι διαθέσιµα
από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών, καµπτοµένου στην περί-
πτωση αυτή του ισχύοντος φορολογικού απορρήτου.

Άρθρο 11
Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής

1. Ο αρµόδιος οικονοµικός επιθεωρητής, µετά από ει-
σήγηση του προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του υ-
πόχρεου απεικόνισης συναλλαγών µπορεί µε ειδικά αι-
τιολογηµένη απόφασή του:
α) να επιτρέπει τη µη έκδοση δελτίου αποστολής ή την

έκδοσή του κατά διαφορετικό τρόπο, επί διακίνησης α-
γαθών µεταξύ των επαγγελµατικών εγκαταστάσεων του
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον δεν είναι ε-
ξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των διακινουµέ-
νων αγαθών,
β) να απαλλάσσει τον υπόχρεο, κατά την έναρξη εργα-

σιών από την τήρηση απλογραφικών βιβλίων και από την
έκδοση των αποδείξεων λιανικής, στην περίπτωση που
εκτιµάται ότι κατά τη διαχειριστική περίοδο αυτή δεν θα
υπερβεί το όριο των ακαθαρίστων εσόδων της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 3.

2. Ο προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά
στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος:
α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες και απαιτη-

τές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δη-
µοσίου από την επαγγελµατική του δραστηριότητα, από
δάνεια µε την εγγύηση του Δηµοσίου, πρόστιµα για πα-
ραβάσεις των διατάξεων του νόµου αυτού, τέλη ή εισφο-
ρές που βεβαιώνονται από τις δηµόσιες οικονοµικές υ-
πηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χω-
ρίς τις νόµιµες προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι χιλιάδες
(6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθµιση τµηµατι-
κής καταβολής των ληξιπρόθεσµων χρεών του από τα
κατά νόµο αρµόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής
στην καταβολή των δόσεων αυτών. Επί οµόρρυθµων, ε-
τερόρρυθµων και περιορισµένης ευθύνης εταιρειών, κοι-
νοπραξιών, κοινωνιών και αστικών εταιρειών πρέπει να
ερευνάται, µόνο κατά την πρώτη θεώρηση µετά τη σύ-
στασή τους, εάν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες υ-
ποχρεώσεις και τα µέλη των εταιρειών ή της κοινοπρα-
ξίας ή της κοινωνίας ή της αστικής εταιρείας,
β) δεν έχει υποβάλει στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία

δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούµενου ή
επιρριπτόµενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδή-
ποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήµατος.
Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται πιο πάνω ο προϊ-

στάµενος της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. µπορεί, µε απόφασή του,
να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισµένου αριθµού φορολο-
γικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος µέρος
της οφειλής του που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση.
Το όριο της περίπτωσης α΄ισχύει και σε κάθε περίπτω-

ση µη θεώρησης βιβλίων και στοιχείων µε βάση µη φορο-
λογικές διατάξεις, εξαιρουµένων των χρεών προς τα Ε-
πιµελητήρια.
Οµοίως, κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του προϊσταµένου

της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. µπορεί να θεωρούνται βιβλία και πε-
ριορισµένος αριθµός στοιχείων σε υπόχρεους απεικόνι-
σης συναλλαγών που οφείλουν ληξιπρόθεσµα και απαι-
τητά χρέη µη φορολογικά και έχουν κώλυµα θεώρησης
από άλλες µη φορολογικές διατάξεις. Κάθε σχετική πε-
ρίπτωση θα αναγγέλλεται εγγράφως στα αρµόδια κατά
περίπτωση, για τα χρέη αυτά, πρόσωπα.
Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ια-

νουαρίου 2014.

Άρθρο 12
Εξουσίες Υπουργού Οικονοµικών

Ο Υπουργός των Οικονοµικών εκδίδει τις αναγκαίες α-
ποφάσεις σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 1-11 και
της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, καθώς και αποφάσεις για την
περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας,

Άρθρο 13
Θέση σε ισχύ

Οι διατάξεις  του  παρόντος  Κώδικα  ισχύουν  από
1.1.2013.
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Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-
13 δεν ισχύει σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτά και
παύουν να  ισχύουν  διοικητικά  έγγραφα και  εγκύκλιοι
διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές.

2. Όπου από τις κείµενες διατάξεις γίνεται παραποµπή
στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (π.δ.
99/1977, Α΄ 34) και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
(π.δ.186/1992, Α΄ 84), µετά την ισχύ του παρόντος νό-
µου νοούνται οι συναφείς διατάξεις των άρθρων 1-12.

3. Όπου στις κείµενες διατάξεις γίνεται παραποµπή σε
βιβλία δεύτερης κατηγορίας νοούνται τα απλογραφικά
βιβλία των παραγράφων 16 έως και 22 του άρθρου 4 και
όπου γίνεται παραποµπή σε βιβλία τρίτης κατηγορίας νο-
ούνται τα διπλογραφικά βιβλία των παραγράφων 7 έως
και 15 του άρθρου 4.

4. Αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βι-
βλίων, της Επιτροπής Λογιστικών Αµφισβητήσεων και
της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων εξακολουθούν να ι-
σχύουν για  το  χρόνο  που  ορίζεται  και  τα  θέµατα  που
ρυθµίζονται αντίστοιχα από αυτές, εφόσον µε τις διατά-
ξεις του παρόντος Κώδικα υφίστανται οι σχετικές υπο-
χρεώσεις.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 8 παύουν να ισχύ-
ουν την 1η Ιανουαρίου 2014. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών συστήνεται Οµάδα Εργασίας, προκειµένου
να επεξεργασθεί και να υποβάλει µέχρι 30.6.2013 τις
προτάσεις της για περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση
των προβλεποµένων από τον παρόντα Κώδικα διατάξε-
ων και αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην
εµπορική και λογιστική νοµοθεσία. »

2. α. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 21 του
άρθρου 55 ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίστανται ως ε-
ξής:

«21. Η τοποθέτηση και η λήξη θητείας των προϊσταµέ-
νων των κατωτέρω οργανικών µονάδων, επιπέδου Τµή-
µατος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης του Υπουργείου
Οικονοµικών, διενεργείται χωρίς τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υ-
παλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και του άρθρου
πέµπτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), µε µόνη απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία ενός έτους που µπο-
ρεί να ανανεώνεται µέχρι δύο φορές ή να διακόπτεται
πριν τη λήξη της, µε όµοια απόφαση και κύριο κριτήριο
την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που
τους έχουν τεθεί.
Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάµενοι σε αυ-

τές τις οργανικές µονάδες πρέπει να διαθέτουν τα τυπι-
κά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που κατα-
λαµβάνουν, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3 του
άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, να µην έχει επιβλη-
θεί σε βάρος τους οποιαδήποτε ποινή και να µην εκκρε-
µεί πειθαρχική δίωξη.
Με την απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται ποσοτικοί

και ποιοτικοί στόχοι για κάθε τρίµηνο της θητείας και για
κάθε οργανική µονάδα, οι οποίοι ελέγχονται ανά τρίµη-
νο.»
β. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις τοποθέτησης, που

έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου, καθορίζουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε
ετήσια βάση, οι στόχοι αυτοί κατανέµονται αναλογικά σε

κάθε τρίµηνο της θητείας.
γ. Στο τέλος του στοιχείου ε΄ του πέµπτου εδαφίου

της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄
180) προστίθενται οι λέξεις: «και όσες άλλες Δ.Ο.Υ. δια-
τηρούνται σε λειτουργία.»
δ. Το στοιχείο στ΄ του πέµπτου εδαφίου της παραγρά-

φου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 καταργείται και
το στοιχείο ζ΄ του ίδιου ως άνω εδαφίου αναριθµείται ως
στοιχείο στ΄. 

ε. Στο  τέλος  της  παραγράφου 3 του  άρθρου  4 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

«Οι ελεγκτές αξιολογούνται σε τριµηνιαία βάση στη
βάση του αριθµού και του είδους των ελέγχων, καθώς
και των επιτευχθέντων εσόδων. Αµέσως µετά την επιλο-
γή των ελεγκτών συνάπτεται συµβόλαιο αποδοτικότη-
τας, στο οποίο εξειδικεύονται οι συγκεκριµένοι στόχοι
που οφείλουν να εκπληρώσουν.»
στ. Κατ΄ εξαίρεση, για χρονικό διάστηµα έξι µηνών α-

πό τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι θέσεις Ελε-
γκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσό-
δων του Κράτους προκηρύσσονται και οι υποψήφιοι επι-
λέγονται από πίνακα που καταρτίζει η Ειδική Επιτροπή
που προβλέπεται στην παράγραφο 16 του άρθρου 4 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) µετά από συνέντευξη, προκειµένου
η Επιτροπή να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικό-
τητα και την ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών
καθηκόντων της θέσης. Για το χρονικό αυτό διάστηµα,
δεν απαιτείται  η  διενέργεια  της  προβλεπόµενης  στο
προηγούµενο εδάφιο συνέντευξης στην περίπτωση της
επιλογής υπαλλήλων µε τουλάχιστον διετή προηγούµε-
νη εµπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε .2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ

1. Στο  Υπουργείο  Οικονοµικών  συνιστάται  Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων καταργουµένης ταυτο-
χρόνως της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τε-
λωνειακών Θεµάτων. Συνιστάται  επίσης  θέση  Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων µε βαθµό 1ο της κατηγο-
ρίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος προΐσταται της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, ενώ καταργείται ταυτο-
χρόνως η θέση του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών και
Τελωνειακών Θεµάτων µε βαθµό 1ο της κατηγορίας Ειδι-
κών Θέσεων.

2. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων συγκροτεί-
ται από όλες τις οργανικές µονάδες και τις Ειδικές Απο-
κεντρωµένες Υπηρεσίες, που υπάγονται στις παρακάτω
Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες:
α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα.
β. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας.
γ. Γενική Διεύθυνση  Φορολογικών  Ελέγχων  και  Εί -

σπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
δ. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κα-

τανάλωσης.
ε. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χηµείου του Κράτους.
στ. Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης.
ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
3. α. Εντός του πλαισίου των αρµοδιοτήτων της Γενι-

κής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, ο Γενικός Γραµµα-
τέας οφείλει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

(1) να διαµορφώνει και να επικαιροποιεί σε ετήσια βά-
ση το στρατηγικό σχεδιασµό της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων, όπως επίσης ποιοτικούς και ποσοτι-
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κούς στόχους και κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών
µονάδων που υπάγονται στην αρµοδιότητά του και του
προσωπικού τους και να ενηµερώνει σχετικά τον Υπουρ-
γό Οικονοµικών,

(2) να τοποθετεί τους προϊσταµένους των οργανικών
µονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραµ-
µατεία Δηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε τα κριτήρια που
προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3548/2007)
και να αποφασίζει την πρόωρη λήξη της θητείας τους,
λόγω µη εκπλήρωσης των τεθέντων ποιοτικών και ποσο-
τικών στόχων,

(3) να διασφαλίζει ότι το πρόγραµµα και οι δραστηριό-
τητες των επί µέρους οργανικών µονάδων και υπηρε-
σιών που υπάγονται στις αρµοδιότητές του συµβαδίζουν
µε το στρατηγικό σχεδιασµό και τους τεθέντες στόχους
και να ελέγχει και εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες
της Γενικής Γραµµατείας,

(4) να υποβάλλει προτάσεις νοµοθετικών ρυθµίσεων
που κατατίθενται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονοµι-
κών σε ζητήµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του,

(5) να εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών την υπο-
βολή προτάσεων για την έκδοση προεδρικών διαταγµά-
των µε τα οποία επέρχονται αλλαγές στον αριθµό, την
οργάνωση, τις αρµοδιότητες και τη διάρθρωση των ορ-
γανικών µονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γε-
νική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, καθώς και στην κα-
τανοµή του ανθρώπινου δυναµικού,

(6) να µεταφέρει πόρους µεταξύ των οργανικών µονά-
δων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων,

(7) να λαµβάνει µέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνει-
ας και την καταπολέµηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες
που υπάγονται στις αρµοδιότητές του, συµπεριλαµβανο-
µένης και της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίω-
ξης,

(8) να οργανώνει προγράµµατα µετεκπαίδευσης και ε-
ξειδίκευσης του προσωπικού που υπάγεται στις υπηρε-
σίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.
Μέχρι το διορισµό του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων

Εσόδων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4β του παρόντος
άρθρου, οι ανωτέρω αρµοδιότητες ασκούνται από τον Υ-
πουργό ή τον Υφυπουργό Οικονοµικών σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δια-
τάξεις.
β. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, ή του

καθ΄ ύλην αρµόδιου Υφυπουργού Οικονοµικών, που δη-
µοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, περιέρ-
χονται στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων περαι-
τέρω αρµοδιότητες που κατά την κείµενη νοµοθεσία α-
σκούνται από τον Υπουργό Οικονοµικών, ή τον αρµόδιο
Υφυπουργό, ή τους προϊσταµένους των οργανικών µο-
νάδων του Υπουργείου Οικονοµικών, εντός του πεδίου
των αρµοδιοτήτων τους, σχετικά µε την οργάνωση και ά-
σκηση της φορολογικής διοίκησης, την εφαρµογή της
φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας που άπτεται
της είσπραξης εσόδων, καθώς και την παρακολούθηση
και αξιολόγηση του έργου των υπαγόµενων στην αρµο-
διότητά του οργανικών µονάδων του Υπουργείου Οικο-
νοµικών και των υπαλλήλων τους. Οι αρµοδιότητες που
µεταβιβάζονται κατά το προηγούµενο εδάφιο δεν µπο-
ρούν να αναµεταβιβασθούν στον Υπουργό Οικονοµικών
µε µεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη. 
Με αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερί-

δα της Κυβερνήσεως, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων
Εσόδων µπορεί να µεταβιβάζει στους προϊσταµένους

των οργανικών µονάδων και ειδικών αποκεντρωµένων υ-
πηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµο-
σίων Εσόδων, τις αναγκαίες αρµοδιότητες προκειµένου
αυτοί να ανταποκριθούν στους στόχους που τους τίθε-
νται, όπως και να ανακαλεί τη µεταβίβαση αυτή των αρ-
µοδιοτήτων, ανεξάρτητα του εάν έλαβε χώρα πριν ή µε-
τά το διορισµό του. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Ε-
σόδων ορίζει έναν από τους προϊσταµένους Γενικής Δι-
εύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
να τον αναπληρώνει σε περίπτωση προσωρινής αδυνα-
µίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του, καθώς και για το
χρονικό διάστηµα από τη λήξη της θητείας του µέχρι το
διορισµό του διαδόχου του.
γ. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων υποβάλ-

λει στη Βουλή µέσω του Υπουργού Οικονοµικών ως το
τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους αναλυτική ετήσια έκθε-
ση απολογισµού και προγραµµατισµού των δραστηριο-
τήτων της Γενικής Γραµµατείας, η οποία συζητείται στην
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τα
οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής, και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών. Στην έκ-
θεση δραστηριοτήτων δεν περιλαµβάνονται εξειδικευµέ-
να στοιχεία, η γνωστοποίηση των οποίων µπορεί να πα-
ρεµποδίσει την υλοποίηση του προγράµµατος και την ε-
πίτευξη των στόχων είσπραξης.

4. α. Ως Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων επιλέ-
γεται πρόσωπο  εγνωσµένου  κύρους  που  διαθέτει : 1)
Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού  Ιδρύµατος  και , κατά
προτίµηση, µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη φορολογι-
κή διοίκηση και το φορολογικό σύστηµα εν γένει. 2) Ση-
µαντική επαγγελµατική εµπειρία κατά προτίµηση στον ι-
διωτικό τοµέα, στη φορολογική διοίκηση και το φορολο-
γικό σύστηµα. 3) Σηµαντική διοικητική εµπειρία, σε θέ-
σεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, κα-
τάρτιση στρατηγικών  σχεδίων, διαχείριση  έργων  και
δραστηριοτήτων (project management), στοχοθεσία, συ-
ντονισµό οµάδων  και  παρακολούθηση  επίτευξης  στό -
χων. 4) Γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της Αγγλικής,
που αποδεικνύεται από σπουδές, δηµοσιεύσεις και άλλα
πρόσφορα µέσα. 5) Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συµ-
µόρφωσης.
β. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων επιλέγε-

ται και διορίζεται για πενταετή θητεία µε απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της  Κυβερνήσεως , ύστερα  από  εισήγηση  του  Υ -
πουργού Οικονοµικών. Με την ανάληψη των καθηκόντων
του ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων υπογράφει
συµβόλαιο αποδοτικότητας µε τον Υπουργό Οικονοµι-
κών, όπου περιλαµβάνονται οι υποχρεώσεις του και οι
ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει να ε-
πιτευχθούν από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσό-
δων κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως επίσης και
σε ετήσια βάση.
γ. Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων

µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά µε την ίδια διαδικα-
σία.
δ. Κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων  του  άρθρου  55

παρ. 13-16 του π.δ.63/2005, για την υποστήριξη του Γενι-
κού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων στην άσκηση των κα-
θηκόντων του συνιστάται µια επιπλέον θέση διοικητικού
υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, δύο επιπλέον θέσεις ειδικού
συµβούλου και δύο επιπλέον θέσεις ειδικού συνεργάτη.

5. Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
λήγει πρόωρα  σε  περίπτωση  παραίτησης  του  Γενικού
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Γραµµατέα, καθώς και αυτοδίκαιης θέσης σε αργία κατά
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Υ-
παλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως εκάστο-
τε ισχύει. Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων µπορεί επίσης να λήξει, µε απόφαση του Υπουρ-
γικού Συµβουλίου που εκδίδεται µετά από εισήγηση του
Υπουργού Οικονοµικών, σε περίπτωση µόνιµης αδυνα-
µίας εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή ανα-
πηρίας, σωµατικής ή πνευµατικής, όπως επίσης εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 104
του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. Κατά
την ίδια διαδικασία, ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να
εισηγηθεί την  πρόωρη  λήξη  της  θητείας  του  Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων σε περίπτωση προφανούς
απόκλισης από την επίτευξη των τεθέντων στην παρά-
γραφο 4β του παρόντος άρθρου ποιοτικών και ποσοτι-
κών στόχων, µετά την συµπλήρωση δύο ετών από την
τοποθέτησή του. Μετά τη λήξη της θητείας του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων και µέχρι το διορισµό του
διαδόχου του, καθώς και  σε περίπτωση προσωρινής α-
δυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, οι αρµοδιότη-
τές του ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή που ορίζε-
ται σύµφωνα µε την περίπτωση  3 της παρούσας υποπα-
ραγράφου. Τα ενδιάµεσα αυτά διαστήµατα δεν επιτρέ-
πεται κατά κανόνα να υπερβαίνουν τους δύο µήνες.

6. α. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραµ-
µατέα Δηµοσίων Εσόδων αναστέλλεται η άσκηση οποι-
ουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµατος, καθώς και η άσκη-
ση καθηκόντων  σε  οποιαδήποτε  θέση  στο  Δηµόσιο,
Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δη-
µόσιου τοµέα. Επίσης αναστέλλεται η άσκηση οποιουδή-
ποτε επαγγέλµατος και ο ίδιος οφείλει, πριν την ανάλη-
ψη των καθηκόντων του, να παύσει οποιαδήποτε έννοµη
σχέση µε εταιρεία, από την οποία µπορεί να προκληθεί
σύγκρουση συµφερόντων. 
β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και

του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να προβλέπεται ετήσια
ειδική ανταµοιβή (bonus) του Γενικού Γραµµατέα Δηµο-
σίων Εσόδων ως ποσοστό επί των εισπράξεων της Γενι-
κής Γραµµατείας που υπερβαίνουν τον ετήσιο στόχο.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄
265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση
ιγ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ    ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ    ΜΟΝΑΔΑ
Σ.Ο.           ΣΕ ΕΥΡΩ        ΕΠΙΒΟΛΗΣ

ιγ) Υγραέρια 2711 12 11 330              1.000
(LPG)  που έως και χιλιόγραµµα
χρησιµο- 2711 19 00
ποιούνται 
ως καύσιµα 
κινητήρων

β. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 78 αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κι-
νητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 73, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γε-
ωργία, ο  συντελεστής  Ειδικού  Φόρου  Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.
Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρ-
µόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό
του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται µε βάση τη διαφορά του συ-
ντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 και του ως άνω οριζόµενου συντελεστή των
εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.»

2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 96 αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιοµηχανοποι-
ηµένων καπνών:
α) προκειµένου για τα τσιγάρα, αποτελείται από ένα

πάγιο στοιχείο (πάγιος φόρος) που ορίζεται σε ποσό εκ-
φρασµένο σε ευρώ ανά µονάδα προϊόντος και από ένα
αναλογικό στοιχείο (αναλογικός φόρος) που ορίζεται σε
ποσοστό επί της κατά µονάδα προϊόντος τιµής λιανικής
πώλησης αυτών,
β) προκειµένου για το λεπτοκοµµένο καπνό για την κα-

τασκευή χειροποίητων τσιγάρων και τα άλλα καπνά για
κάπνισµα ορίζεται σε ποσό εκφρασµένο σε ευρώ ανά χι-
λιόγραµµο καθαρού βάρους και
γ) προκειµένου για τα πούρα και τα πουράκια σε ποσο-

στό επί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησης
αυτών.»

β. Το άρθρο 97 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 97
Βάση υπολογισµού και συντελεστές του φόρου

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα
βιοµηχανοποιηµένα καπνά υπολογίζεται ως εξής:

1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξοµοιώνονται µε
αυτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται:
α) σε ένα πάγιο φόρο ο οποίος επιβάλλεται ανά µονά-

δα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι 80 ευρώ ανά χί-
λια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) και
είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, και
β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του οποί-

ου είναι 20% και υπολογίζεται στην τιµή λιανικής πώλη-
σης χιλίων (1.000) τεµαχίων τσιγάρων (1 φορολογική
µονάδα) και είναι ο ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγά-
ρων.
Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης

που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις
α΄ και β΄ δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 115 ευρώ α-
νά χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονά-
δα).

2. Στα πούρα ή στα πουράκια ο συντελεστής του ειδι-
κού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 34% επί
της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.

3. Στο λεπτοκοµµένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για
την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, ο συντελεστής
του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 153 ευρώ
ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους.

4. Στα άλλα καπνά για κάπνισµα, ο συντελεστής του
ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 153 ευρώ ανά
χιλιόγραµµο καθαρού βάρους.

5. Για τα τσιγάρα, τα πούρα και πουράκια που παράγο-
νται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν προορίζονται
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για εµπορία, καθώς και τα όµοια προϊόντα που διατίθε-
νται δωρεάν για σκοπούς έρευνας αγοράς, ανεξάρτητα
από την προέλευσή τους, συσκευασµένα σε λευκά πακέ-
τα χωρίς ενδείξεις και τιµή λιανικής πώλησης, ο ειδικός
φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται στην ανώτατη τιµή
λιανικής πώλησης των οµοειδών προϊόντων της επιχεί-
ρησης που τα παράγει ή τα διαθέτει στην αγορά, εκτός
αν έχει συµφωνηθεί µεγαλύτερη τιµή.

6. Για τα τσιγάρα, τα πούρα και πουράκια που αποτε-
λούν αντικείµενο λαθρεµπορίας και δεν έχει καθοριστεί
η τιµή λιανικής πώλησης αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο
100 του παρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης
υπολογίζεται, προκειµένου για τσιγάρα στη σταθµισµένη
µέση τιµή λιανικής πώλησης που καθορίζεται σύµφωνα
µε την παράγραφο 8 και ισχύει κάθε φορά, προσαυξηµέ-
νη κατά δέκα τοις εκατό (10%), και για τα πούρα και τα
πουράκια στην ανώτατη τιµή λιανικής πώλησης των οµο-
ειδών προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της
χώρας.

7. Για τα τσιγάρα, τα πούρα και τα πουράκια που διακι-
νούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθορι-
στεί η τιµή λιανικής πώλησης αυτών, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 100 του παρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανά-
λωσης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της παραγράφου
6 του άρθρου 112, προκειµένου για τσιγάρα στη σταθµι-
σµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης που καθορίζεται σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 8 και ισχύει κάθε φορά και για
τα πούρα και τα πουράκια στην ανώτατη τιµή λιανικής
πώλησης των οµοειδών  προϊόντων που  κυκλοφορούν
στο εσωτερικό της χώρας.»

8. Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των τσι-
γάρων υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία φορολο-
γίας που είναι γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έ-
τους, µε αναγωγή στη συνολική αξία όλων των τσιγάρων
που τίθενται σε ανάλωση, βάσει της λιανικής τιµής πώ-
λησης, περιλαµβανοµένων όλων των φόρων, διαιρούµε-
νη δια της συνολικής ποσότητας των τσιγάρων που τίθε-
νται σε ανάλωση.
Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των τσιγά-

ρων καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών βάσει των δεδοµένων που αφορούν τις συνολικές
ποσότητες που τέθηκαν σε ανάλωση κατά το προηγού-
µενο ηµερολογιακό έτος και η έναρξη εφαρµογής της ο-
ρίζεται µεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου κάθε έτους.»
γ. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 98
Βάση υπολογισµού του φόρου µικροποσοτήτων
βιοµηχανοποιηµένων καπνών για ατοµική χρήση

«1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των βιοµη-
χανοποιηµένων καπνών που κατέχονται από ιδιώτες και
εισάγονται από τρίτες χώρες, αποκλειστικά για ατοµική
χρήση του προσώπου που τα κατέχει, σε ποσότητα µε-
γαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται ατελώς, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις και η οποία δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη από χίλια (1.000) τεµάχια, προκειµένου για
τσιγάρα ή 500 γραµµάρια µικτού βάρους, προκειµένου
για τα λοιπά προϊόντα, υπολογίζεται για τα τσιγάρα και
τα πούρα και πουράκια µε βάση πλασµατικές τιµές λιανι-
κής πώλησης  που  καθορίζονται  µε αποφάσεις  του  Υ -
πουργού Οικονοµικών.

2. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται οι πλασµατικές
τιµές λιανικής πώλησης για τα τσιγάρα, τα πούρα και τα
πουράκια που παραλαµβάνονται στο εσωτερικό της χώ-

ρας µε ταχυδροµικά  δέµατα , για  αποκλειστική  χρήση
των παραληπτών  τους  και  σε  ποσότητες  µέχρι αυτές
που αναγράφονται στην πρώτη παράγραφο.» 

3. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας υποπαραγρά-
φου Ε.3. αρχίζει από την κατάθεση του σχεδίου νόµου
στη Βουλή.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. 

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύ-
ουν, αντικαθίστανται, ως εξής:

«2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δηµό-
σιο µε καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύ-
πτει µε την εφαρµογή κατ΄ αποκοπή συντελεστή έξι τοις
εκατό (6%), στην αξία των παραδιδόµενων αγροτικών
προϊόντων και των παρεχόµενων αγροτικών υπηρεσιών
του Παραρτήµατος IV του παρόντος προς άλλους υπο-
κείµενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται
στο καθεστώς του παρόντος άρθρου. Για την πραγµατο-
ποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται δήλωση – αί-
τηση επιστροφής.
Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους

παραγωγής που πραγµατοποιούνται από αγρότες του
παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστηµα ή από λαϊ-
κές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος
- µέλος της Ε.Ε., η επιστροφή πραγµατοποιείται µε την
εφαρµογή κατ΄  αποκοπή  συντελεστή  τρία  τοις  εκατό
(3%) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή προ-
κύπτει από το τηρούµενο βιβλίο εσόδων εξόδων.»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του
Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις
της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει για αιτήσεις επι-
στροφής που θα υποβληθούν από 1.1.2013 και µεταγε-
νέστερα, καθώς και για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων
που θα πραγµατοποιηθούν υπό το κανονικό καθεστώς α-
πό 1.1.2013.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Ν.718/1977

1. Το άρθρο 1 του ν. 718/1977 (Α΄ 304) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 1
Εκτελωνιστικές εργασίες – 

Τελωνειακός αντιπρόσωπος – Εξουσιοδότηση.

1. Εκτελωνιστικές εργασίες είναι οι κατά τις κείµενες
διατάξεις και κανονισµούς απαιτούµενες πάσης φύσεως
διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών προκει-
µένου για την εισαγωγή και εξαγωγή εµπορευµάτων.
Στις εκτελωνιστικές εργασίες συµπεριλαµβάνονται και

οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειµένων σε Ειδι-
κό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Τέλους Ταξινόµησης
κοινοτικών εµπορευµάτων, ως επίσης και οι διαδικασίες
για την καταβολή του Ε.Φ.Κ. και του Τέλους Ταξινόµη-
σης.
Οι εκτελωνιστικές εργασίες µπορούν να διενεργού-

νται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εγκαταστηµένα σε
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκεί να διαθέ-
τουν ενεργό  ελληνικό  Αριθµό  Φορολογικού  Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) ή αριθµό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονο-
µικών φορέων EORI (Economic Operators' Registration
and Identification System).
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2. Κάθε πρόσωπο µπορεί να ορίσει τελωνειακό αντι-
πρόσωπο. Η εν λόγω αντιπροσώπευση µπορεί να είναι
είτε άµεση, οπότε ο τελωνειακός αντιπρόσωπος ενεργεί
στο όνοµα και για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµε-
νου, είτε έµµεση, οπότε ο τελωνειακός αντιπρόσωπος ε-
νεργεί στο δικό του όνοµα, αλλά για λογαριασµό του α-
ντιπροσωπευόµενου.
Ο τελωνειακός αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατε-

στηµένος στο τελωνειακό έδαφος του Ευρωπαϊκού Οι-
κονοµικού Χώρου (ΕΟΧ).
Κατά τις συναλλαγές του µε τις τελωνειακές αρχές, ο

τελωνειακός αντιπρόσωπος αναφέρει ότι ενεργεί στο ό-
νοµα του αντιπροσωπευόµενου και διευκρινίζει ρητώς
κατά πόσον η αντιπροσώπευση είναι άµεση ή έµµεση.
Το πρόσωπο που δεν δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνει-

ακός αντιπρόσωπος ή που δηλώνει ότι ενεργεί ως τελω-
νειακός αντιπρόσωπος χωρίς να έχει σχετική έγγραφη
εξουσιοδότηση, θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνο-
µα και για ίδιο λογαριασµό.

3. Οι τελωνειακές Αρχές µπορούν να ζητήσουν από ο-
ποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δηλώνει ότι ενεργεί ως
τελωνειακός αντιπρόσωπος, να παρουσιάσει έγγραφη ε-
ξουσιοδότηση του προσώπου που αντιπροσωπεύει.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 718/1977 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«1. Οι κατά κύριο επάγγελµα εκτελωνιστικές εργασίες
ασκούνται ελεύθερα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3
του παρόντος.»

3. Το άρθρο 3 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκτελωνιστικές εργασίες ενεργούνται:
α. Προκειµένου για εµπορεύµατα που ανήκουν σε φυ-

σικά πρόσωπα από τον δικαιούχο αυτών αυτοπροσώπως
ή από τρίτο πρόσωπο µε εξουσιοδότηση.
β. Προκειµένου για εµπορεύµατα που ανήκουν σε νο-

µικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ηµεδαπά ή
αλλοδαπά, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών ή από τρίτο
πρόσωπο µε εξουσιοδότηση.

2. Κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου:
α. Φυσικά πρόσωπα που ενεργούν κατά κύριο επάγ-

γελµα εκτελωνιστικές εργασίες νοούνται ως εκτελωνι-
στές. Οι εκτελωνιστές υποχρεούνται στην απόκτηση πι-
στοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή.
β. Νοµικά πρόσωπα που ενεργούν κατά κύρια δραστη-

ριότητα εκτελωνιστικές εργασίες νοούνται ως εκτελωνι-
στικές επιχειρήσεις. Στις εκτελωνιστικές επιχειρήσεις υ-
ποχρεωτικά συµµετέχει ή απασχολείται µε οποιαδήποτε
σχέση απασχόλησης ένας τουλάχιστον εκτελωνιστής.

3. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν αποκλείουν κανένα φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων από τη διενέρ-
γεια µε οποιαδήποτε συχνότητα εκτελωνιστικών εργα-
σιών.»

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 718/1977 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα πρόσωπα που ενεργούν εκτελωνιστικές εργα-
σίες µπορούν να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την
Ελληνική Επικράτεια, σε µία ή περισσότερες Τελωνεια-
κές Περιφέρειες της χώρας.
Για τις ανάγκες της άσκησης της εποπτείας και της

πειθαρχικής εξουσίας κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που ασκεί εκτελωνιστικές εργασίες εγγράφεται στο Μη-
τρώο µόνον της Τελωνειακής Περιφέρειας, στην οποία
εδρεύει. Η Επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες Τελω-
νειακές Περιφέρειες:
α. Τελωνειακή Περιφέρεια Πειραιώς που έχει έδρα τον

Πειραιά, στη Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής και περιλαµ-
βάνει την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότη-
τες (Π.Ε.) Αργολίδας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου, τις Π.Ε. Βοιωτίας, Ευβοίας και Φθιώτιδας
της Περιφέρειας  Κεντρικής  Ελλάδος  και  τις  Π.Ε . Άν-
δρου, Θήρας, Κέας - Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου,
Πάρου, Σύρου και Τήνου (τέως Νοµό Κυκλάδων) της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
β. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης που έχει έ-

δρα τη Θεσσαλονίκη, στη Διεύθυνση Τελωνείων Θεσσα-
λονίκης και  περιλαµβάνει  τη  Μητροπολιτική  Ενότητα
Θεσσαλονίκης, τις Π.Ε. Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιε-
ρίας, Σερρών και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και τις Π.Ε. Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρι-
νας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
γ. Τελωνειακή Περιφέρεια Πατρών που έχει έδρα την

Πάτρα, στη Διεύθυνση Τελωνείου Πατρών και περιλαµ-
βάνει όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,
τις Π.Ε. Φωκίδας και Ευρυτανίας, τις Π.Ε. Ζακύνθου, Ιθά-
κης, Κεφαλληνίας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων.
δ. Τελωνειακή Περιφέρεια Βόλου που έχει έδρα το Βό-

λο, στη Διεύθυνση Τελωνείου Βόλου και περιλαµβάνει ό-
λες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ε. Τελωνειακή Περιφέρεια Καλαµάτας που έχει έδρα

την Καλαµάτα, στη Διεύθυνση Τελωνείου Καλαµάτας και
περιλαµβάνει τις Π.Ε. Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσση-
νίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
στ. Τελωνειακή Περιφέρεια Καβάλας που έχει έδρα

την Καβάλα, στη Διεύθυνση Τελωνείου Καβάλας και πε-
ριλαµβάνει τις Π.Ε. Δράµας Καβάλας και Ξάνθης της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
ζ. Τελωνειακή Περιφέρεια Αλεξανδρούπολης που έχει

έδρα την Αλεξανδρούπολη, στη Διεύθυνση Τελωνείου Α-
λεξανδρούπολης και περιλαµβάνει τις Π.Ε. Έβρου και
Ροδόπης της  Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας  &
Θράκης.
η. Τελωνειακή Περιφέρεια Ηρακλείου που έχει έδρα το

Ηράκλειο Κρήτης, στη Διεύθυνση Τελωνείου Ηρακλείου
και περιλαµβάνει όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης.
θ. Τελωνειακή Περιφέρεια  Κέρκυρας  που  έχει  έδρα

την Πόλη της Κέρκυρας, στη Διεύθυνση Τελωνείου Κερ-
κύρας και περιλαµβάνει την Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων και όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Η-
πείρου.
ι. Τελωνειακή Περιφέρεια Ρόδου που έχει έδρα την

Πόλη της Ρόδου, στη Διεύθυνση Τελωνείου Ρόδου και
περιλαµβάνει τις Π.Ε. Καλύµνου, Καρπάθου, Κω και Ρό-
δου (τέως Νοµό Δωδεκανήσου) της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
ια. Τελωνειακή Περιφέρεια Μυτιλήνης που έχει έδρα

τη Μυτιλήνη, στη Διεύθυνση Τελωνείου Μυτιλήνης και
περιλαµβάνει όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Βορείου Αι-
γαίου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να

αυξάνεται ή να µειώνεται ο αριθµός των ανωτέρω Τελω-
νειακών Περιφερειών ή να µεταβάλλονται τα όρια ή η έ-
δρα τούτων, όπως και να καθορίζεται κάθε σχετικό ζήτη-
µα, κάθε διαδικαστικό θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Ο εκάστοτε επικαιροποιηµένος κατάλογος των εκτε-

λωνιστών που εδρεύουν σε κάθε Τελωνειακή Περιφέ-
ρεια µε πλήρη τα στοιχεία επικοινωνίας τους αναρτάται
στο δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων

39



του Υπουργείου Οικονοµικών. Την ευθύνη παροχής στο
Υπουργείο των ορθών στοιχείων των εκτελωνιστών έχει
κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια.».

5. Οι  παράγραφοι 3, 4 και  5 του  άρθρου  5 του    ν.
718/1977 καταργούνται.

6. Το άρθρο 7 του ν. 718/1977 τροποποιείται ως εξής:
α. Ο τίτλος του άρθρου 7 αντικαθίσταται µε τον τίτλο

«Προσόντα - Διαγωνισµός για την απόκτηση πιστοποίη-
σης επάρκειας εκτελωνιστή».

β. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του  ν.
718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κρά-
τους - µέλους του  Ευρωπαϊκού Οικονοµικού  Χώρου
(Ε.Ο.Χ.).»
γ. Οι περιπτώσεις, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7

του ν. 718/1977 καταργούνται.
δ. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 718/1977

προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η συνδροµή των ανωτέρω υπό ε΄, στ΄ και ζ΄ προϋπο-

θέσεων βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 του ενδιαφεροµένου.»

ε. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 718/1977 καταργείται.
7. Το άρθρο 8 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Διαγωνισµός – Απόκτηση πιστοποίησης 

επάρκειας εκτελωνιστή

1. Ο διαγωνισµός για την απόκτηση πιστοποίησης ε-
πάρκειας εκτελωνιστή διενεργείται κάθε έτος, σε κάθε
Τελωνειακή Περιφέρεια, χωρίς κανέναν περιορισµό στον
αριθµό των  αιτούντων  συµµετοχή  στο  διαγωνισµό . Η
προκήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται, κατά τα ορι-
ζόµενα στην παράγραφο 2, τουλάχιστον εξήντα (60) η-
µέρες πριν από την διεξαγωγή του.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδί-
δεται εντός εξαµήνου από την δηµοσίευση του παρό-
ντος και υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων του
ν. 3919/2011 καθορίζονται: α) ο χρόνος, ο τόπος, ο τρό-
πος και τα όργανα διενέργειας των διαγωνισµών και εκ-
δόσεων των αποτελεσµάτων, β) τα υποβλητέα δικαιολο-
γητικά και ο χρόνος υποβολής αυτών, γ) το ποσό των κα-
ταβλητέων εξέταστρων και ο τρόπος κατανοµής αυτών,
δ) τα εξεταστέα µαθήµατα, η εξεταστέα ύλη και ο τρό-
πος επιλογής των θεµάτων, ε) ο τύπος, ο τρόπος και ο
χρόνος χορήγησης των πτυχίων και στ) κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.»

8. Το άρθρο 9 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή

Οι επιτυχόντες στον κατά το άρθρο 8 του παρόντος
διαγωνισµού λαµβάνουν επίσηµη πιστοποίηση επάρκει-
ας για την κατά κύριο επάγγελµα διενέργεια εκτελωνι-
στικών εργασιών σε όλες τις Τελωνειακές Περιφέρειες
της χώρας.»

9. α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 718/
1977 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Οι εκτελωνιστές κατά την εκτέλεση των εκτελωνι-
στικών εργασιών εκπροσωπούν τον εντολέα αυτών ενώ-
πιων των τελωνειακών αρχών, µε άµεση ή έµµεση αντι-
προσώπευση.

3. Όλα τα συντασσόµενα από τον εκτελωνιστή τελω-
νειακά έγγραφα πρέπει απαραιτήτως, πέραν της υπο-

γραφής του, να φέρουν και σφραγίδα που θα αναγράφει
το ονοµατεπώνυµο αυτού, τον Α.Φ.Μ. του, τα στοιχεία ε-
πικοινωνίας αυτού (τουλάχιστον διεύθυνση κατοικίας ή
έδρας, αριθµό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου), καθώς και την επωνυµία της εταιρείας
στην περίπτωση που µετέχει σε τέτοια.»
β. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 718/1977 καταργείται.
10. α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11

του ν. 718/1977 τροποποιείται ως εξής:
«Ο εκτελωνιστής αποδέχεται µε την υπογραφή του

την εντολή εκτελωνισµού πριν την κατάθεσή της στην
οικεία Τελωνειακή Αρχή.»
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 718/1977 κα-

ταργείται.
11. α. Ο τίτλος του άρθρου 12 του ν. 718/1977, αντικα-

θίσταται µέχρι άνω και κάτω στιγµής (:) ως εξής: «Ευθύ-
νη έναντι του Δηµοσίου».
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, του άρθρου 12 του  ν. 718/

1977 αντικαθίσταται µέχρι άνω και κάτω στιγµής ως εξής:
«Τα πρόσωπα που διενεργούν εκτελωνιστικές εργα-

σίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 και 3 είναι εις ολόκληρον
υπόχρεοι µετά του δικαιούχου του εµπορεύµατος έναντι
του Δηµοσίου, ως ακολούθως:…..».
γ. Η παρ.2 του άρθρου 12 του ν. 718/1977 αντικαθίστα-

ται ως εξής:
«Η προς  καταβολή  υποχρέωση  των  προσώπων  που

διενεργούν εκτελωνιστικές εργασίες κατά την προηγού-
µενη παράγραφο υφίσταται εφόσον οι καταλογιστικές
πράξεις κοινοποιήθηκαν εντός τεσσάρων ετών από της
αρχικής χρεώσεως  και  επί  πλέον  η  κοινοποίηση  αυτή
πραγµατοποιήθηκε σε αυτούς κατά τον ίδιο χρόνο µε
την προς τους εντολείς αυτών, η δε εξόφληση από τους
εντολείς δεν  συντελέσθηκε  εντός  εξαµήνου  από  την
κοινοποίηση.» 

12. Οι περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, θ΄, ιδ, ιε΄, ιστ΄,
ιη,΄ κ΄, κα΄, κγ΄ της παρ. 1 και οι παράγραφοι 2, 3, 4 και
5 του άρθρου 13 του ν. 718/1977 καταργούνται.

13. α. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Την επί των εκτελωνιστών πειθαρχική εξουσία α-
σκεί ο υπουργός Οικονοµικών µέσω του κατά το άρθρο
20 Πειθαρχικού Συµβουλίου Εκτελωνιστών.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«3. Η πειθαρχική δίωξη εκτελωνιστή ασκείται αυτε-

παγγέλτως ή µε εντολή του Υπουργού Οικονοµικών ή
κατόπιν έγγραφης αναφοράς ή καταγγελίας των Επιθε-
ωρητών Τελωνείων και των Προϊσταµένων των Τελωνει-
ακών Περιφερειών και των τελωνειακών Αρχών, καθώς
και κάθε τελωνειακού υπαλλήλου ή άλλης Δηµόσιας Αρ-
χής ή κατόπιν αίτησης του κυρίου του εµπορεύµατος και
κάθε ιδιώτη που έχει έννοµο συµφέρον.»
γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται είναι: α)

πρόστιµο µέχρι 50.000,00 ευρώ, β) προσωρινή ανάκληση
της πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή για χρονικό
διάστηµα µέχρι τέσσερα (4) έτη και γ) οριστική ανάκλη-
ση της πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή.»
δ. Η παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 718/1977 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«10. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα βεβαιώνονται και ει-

σπράττονται ως έσοδα του Δηµοσίου κατά τον Κώδικα
περί Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).»
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ε. Οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8, 9, 11 και 12 του άρθρου 16
του ν. 718/1977 καταργούνται.

14. α. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του  ν.
718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Για διάπραξη ποινικώς κολασίµου αδικήµατος που
ανάγεται στην εκτέλεση του επαγγέλµατος του εκτελω-
νιστή ή λόγω αυτής.»
β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του  ν.

718/1977 καταργείται.
15. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 20 του

ν. 718/1977 προστίθεται παράγραφος 11 που έχει ως ε-
ξής:

«11. Για τη συµµετοχή των µελών στο Συµβούλιο δεν
προβλέπεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση.»

16. α. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 718/1977 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Προς εφαρµογή των διατάξεων της προηγουµένης
παραγράφου, οι εκτελωνιστές υποχρεούνται να υποβά-
λουν στην οικεία τους Τελωνειακή Περιφέρεια, εντός
του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/1986 ότι δεν καταδικάσθηκαν, ούτε έχουν παρα-
πεµφθεί στο ακροατήριο δικαστηρίου για αδικήµατα της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και ότι εξακολου-
θούν να συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα που προβλέ-
πονται από το άρθρο 7.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 718/1977 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«3. Όσοι  εκτελωνιστές  δεν  υποβάλλουν  εντός  της

τασσόµενης προθεσµίας την υπεύθυνη δήλωση, µε από-
φαση στερούνται αυτοδικαίως και προσωρινώς το δικαί-
ωµα άσκησης του επαγγέλµατος του εκτελωνιστή µέχρι
την προσκόµισή της αρµοδίως στην οικεία τους Τελωνει-
ακή Περιφέρεια.»
γ. Οι παράγραφοι 4 έως και 8 του άρθρου 21 του  ν.

718/1977 καταργούνται.
17. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 718/1977 τροποποι-

είται ως εξής:
α. Όπου στο ν. 718/1977 αναφέρεται ο όρος «Άδεια Α-

σκήσεως επαγγέλµατος εκτελωνιστή» ή «Πτυχίο» αυτός
αντικαθίσταται µε τον όρο «Πιστοποίηση επάρκειας ε-
κτελωνιστή» και όπου αναφέρεται ο όρος «Επιτροπή»,
αυτός αντικαθίσταται µε τον όρο «Τελωνειακή Περιφέ-
ρεια». 
β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 718/1977

προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η αρµοδιότητα για την οριστική διεκπεραίωση πει-

θαρχικών υποθέσεων εκτελωνιστών που εκκρεµούν στις
Επιτροπές του άρθρου 18 που καταργούνται, περιέρχε-
ται στο Πειθαρχικό Συµβούλιο Εκτελωνιστών.»

18. Τα άρθρα 4, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30
και 31 του ν. 718/1977 καταργούνται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ E.6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ

1. Ως Ορκωτός Εκτιµητής µπορεί να οριστεί οποιοδή-
ποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει την ιθαγένεια ή την
έδρα του αντίστοιχα σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο  αριθµός  των  ορκωτών  εκτιµητών  και  των
βοηθών ορκωτών  εκτιµητών  που  δραστηριοποιούνται
στην Ελληνική Επικράτεια είναι απεριόριστος. Η παρά-
γραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 279/1979 (Α΄ 81) και η
περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του  π.δ.
140/1990 (Α΄ 55), το οποίο αντικατέστησε τις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 6 του π. δ. 279/1979 (Α΄ 81), κα-

ταργούνται.
2. Ο καθορισµός της αµοιβής για την παροχή εκτιµητι-

κών υπηρεσιών γίνεται ελεύθερα µε κοινή συµφωνία των
µερών. Η  παράγραφος 1 του άρθρου 11 του π.δ . 279/
1979 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 140/
1990 και η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
7 του π.δ. 279/1979, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 3 του
π.δ. 140/1990, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
αρ. 15 του ν. 820/1978 (Α΄ 174), όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 979/1979 (Α΄ 234), κα-
θώς και οποιαδήποτε άλλη νοµοθετική διάταξη, απόφα-
ση ή πράξη περιέχει ρυθµίσεις αντίθετες προς τα ανωτέ-
ρω, καταργούνται. Επίσης, καταργείται η παράγραφος 6
του άρθρου 39 του ν.1041/1980 (Α΄ 75) που προβλέπει
την απαλλαγή του Δηµοσίου από την καταβολή δαπάνης
εκτιµήσεως.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν.1041/1980
(Α΄ 75), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και το
άρθρο 4 του π.δ. 140/1990 (Α΄ 55) καταργούνται, κατά
το µέρος που στις διατάξεις αυτές προβλέπεται εκτίµη-
ση αποκλειστικά από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών. Επί-
σης, καταργείται οποιαδήποτε άλλη διάταξη, απόφαση ή
πράξη κατά το µέρος που προβλέπει την παροχή συγκε-
κριµένης εκτιµητικής υπηρεσίας υποχρεωτικά από µέλος
του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών ή από οµάδα ή επιτρο-
πή στην οποία συµµετέχει υποχρεωτικά µέλος του Σώ-
µατος Ορκωτών Εκτιµητών.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ Ο-
ΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕ-
ΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων ο-
χηµάτων γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατά-
ξεις του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δηµοσίου Λογιστι-
κού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες δια-
τάξεις».
Τα τέλη κυκλοφορίας εισπράττονται κατά το χρονικό

διάστηµα από την 1η Νοεµβρίου έως την 31η Δεκεµβρί-
ου του  προηγουµένου  έτους  εκείνου  στο  οποίο  αφο -
ρούν. Εξαιρετικά για το πρώτο έτος εφαρµογής η κατα-
βολή των τελών κυκλοφορίας θα αρχίσει την 15η Νοεµ-
βρίου 2012.
Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων οχηµάτων είναι υπόχρεοι

στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας, που προβλέπο-
νται από τις οικείες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται προη-
γούµενη ενηµέρωση αυτών.
Ειδικά για τα οχήµατα που τίθενται για πρώτη φορά σε

κυκλοφορία, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται πριν
από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση αλλαγής των χαρακτηριστικών οποιου-

δήποτε οχήµατος, βάσει της οποίας µεταβάλλεται το ύ-
ψος των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται α-
πό το επόµενο ηµερολογιακό έτος.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής, µη καταβολής

ή καταβολής µειωµένων τελών κυκλοφορίας, µε υπαιτιό-
τητα του  φορολογουµένου , καταβάλλεται  αυτοτελές
πρόστιµο ίσο µε τα τέλη κυκλοφορίας. Το πρόστιµο αυτό
µειώνεται στο ήµισυ των τελών κυκλοφορίας, προκειµέ-
νου για οχήµατα των περιπτώσεων Α.γ, Α.δ, Β.α, Β.β, Β.γ
και Β.δ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄
242), όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιµο για
µη καταβολή τελών κυκλοφορίας δεν µπορεί να είναι κα-
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τώτερο των 30,00 ευρώ.
Ο τρόπος, η διαδικασία, τα αρµόδια για την είσπραξη

όργανα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια αναφορικά
µε την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και των τυχόν
κατά περίπτωση οφειλοµένων προστίµων και την εφαρ-
µογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, καθορί-
ζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με ό-
µοια απόφαση είναι δυνατόν να παρατείνεται η προβλε-
πόµενη στην παρούσα περίπτωση προθεσµία καταβολής
των τελών κυκλοφορίας.

2. Για τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που δεν έχουν
καταβληθεί έως την καταληκτική προθεσµία πληρωµής
τους, καθώς και για τα τυχόν οφειλόµενα πρόστιµα, δη-
µιουργούνται χρηµατικοί κατάλογοι από την Γ.Γ.Π.Σ. για
λογαριασµό των  αρµοδίων  Δ.Ο.Υ . ή  από  τις  αρµόδιες
Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.
Αρµόδιος για τη βεβαίωση των οφειλοµένων τελών

κυκλοφορίας και προστίµων είναι ο Προϊστάµενος της
Δ.Ο.Υ. που, κατά το χρόνο βεβαίωσης αυτών, είναι αρµό-
δια για τη φορολογία εισοδήµατος του κατόχου του οχή-
µατος.
Τα οφειλόµενα ποσά τελών κυκλοφορίας του τρέχο-

ντος κάθε φορά έτους, καθώς και τα αντίστοιχα πρόστι-
µα βεβαιώνονται εφάπαξ.
Για την είσπραξη ή τη βεβαίωση των κατά περίπτωση

οφειλοµένων προστίµων, δεν απαιτείται η έκδοση από-
φασης του Προϊσταµένου της αρµόδιας Δ.Ο.Υ..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται

ο τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των οφειλοµένων
τελών κυκλοφορίας και προστίµων και κάθε άλλη λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας
περίπτωσης.

3. Τα όργανα της Αστυνοµικής Αρχής προβαίνουν σε
έλεγχο των οφειλοµένων τελών κυκλοφορίας, µέσω ε-
φαρµογών διαλειτουργικότητας µε τα συστήµατα της
Γ.Γ.Π.Σ. Στις περιπτώσεις οφειλής τελών κυκλοφορίας
αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου οχήµατος µε πράξη της Αστυνοµικής Αρ-
χής, από την οποία επιστρέφονται µόνο εάν ο ενδιαφε-
ρόµενος προσκοµίσει το αποδεικτικό καταβολής των τε-
λών κυκλοφορίας, καθώς και του οφειλοµένου, κατά πε-
ρίπτωση, προστίµου ή αποδεικτικό στοιχείο περί µη οφει-
λής τελών κυκλοφορίας.
Εφόσον τα αφαιρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας δεν έ-

χουν παραληφθεί από τους ενδιαφεροµένους, µετά την
παρέλευση εξαµήνου, αποστέλλονται από την αστυνοµι-
κή αρχή στις αρµόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρει-
ας µε σχετική ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.
Οι Υπηρεσίες αυτές δεν επιστρέφουν τα στοιχεία κυ-

κλοφορίας, εάν ο ενδιαφερόµενος δεν προσκοµίσει τα
προσδιοριζόµενα στο πρώτο εδάφιο αποδεικτικά στοι-
χεία. 
Με κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονοµικών  και

Προστασίας του Πολίτη µπορεί να καθορίζονται το πο-
σοστό επί του εισπραττοµένου, κατά περίπτωση, προστί-
µου, λόγω µη καταβολής τελών κυκλοφορίας, το οποίο
αποδίδεται στα Ασφαλιστικά Ταµεία των αστυνοµικών, ο
τρόπος απόδοσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια σχετικά µε τον τρόπο αφαίρεσης και επιστρο-
φής των στοιχείων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχη-
µάτων.
Επίσης, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Δ.Ο.Υ., δύναται

µε έγγραφό του να ζητά να αφαιρούνται µε πράξη των
Αστυνοµικών Αρχών, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφο-

ρίας αυτοκινήτου οχήµατος, σε περίπτωση κυκλοφορίας
αυτοκινήτου οχήµατος για το οποίο δεν έχουν καταβλη-
θεί τα οφειλόµενα τέλη κυκλοφορίας.

4. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
οχηµάτων που καταβάλλεται όπως ορίζεται µε τις ισχύ-
ουσες περί τελών κυκλοφορίας διατάξεις αποτελεί στο
σύνολό του έσοδο του Δηµοσίου.

5. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 2093/1992 (A΄ 181), όπως ισχύει µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 40 του ν. 2214/1994 (A΄ 75) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήµατος
δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το
οποίο γίνεται η άρση.»

6. α. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου αφο-
ρούν στα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 και εποµένων.

β. Καταργούνται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013
και εποµένων:

(i) οι διατάξεις της παρ. 1 εδάφιο πέµπτο του άρθρου
36 του ν. 2093/1992, όπως ισχύει µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 40 του ν. 2214/1994 (Α΄ 75),

(ii) οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2093/
1992 (Α΄ 181) όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 2
του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 και στη συνέχεια από
την παρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 2362/1995, οι διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 όπως ισχύ-
ουν µε τις  διατάξεις  της  παρ . 4 του  άρθρου  40 του
ν. 2214/1994 και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16
του ν. 2753/1999 ( Α΄ 249),

(iii) οι διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο τρίτο του άρθρου 36
του ν. 2093/1992, όπως ισχύει,

(iv) οι διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο πέµπτο του άρθρου
36 του ν. 2093/1992, όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατά-
ξεις της παρ 12 του άρθρου 7 του ν. 2275/1994 (Α΄ 238),

(v) οι  διατάξεις  της  παρ . 2 του  άρθρου  28 του  ν.
2873/2000 (Α΄285), όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατά-
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194), 

(vi) οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2948/
2001 (Α΄ 242),

(vii) οι διατάξεις του άρθρου 7, του άρθρου 9 παρ. 2 ε-
δάφιο τρίτο και του άρθρου 12 παρ.1, παρ.2 περ α και
παρ.3 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179),

(viii) οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3052/
2002 (Α΄ 221) και

(ix) οι διατάξεις των παραγράφων 1, περίπτωση Ζ και 5
του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152),

(x) Οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 35 του ν. 3986/
2011.
γ. Καταργείται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013

και επόµενων κάθε αναφορά διάταξης νόµου στο «ειδικό
σήµα τελών κυκλοφορίας». Όπου αναγράφεται η φράση
«προµήθεια ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας», αυτή
αντικαθίσταται από τη φράση «καταβολή τελών κυκλο-
φορίας».

7. α. Δεν επέρχεται µεταβίβαση της κυριότητας αυτο-
κινήτου οχήµατος, εάν δεν καταβληθούν προηγουµένως
τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαµ-
βάνει χώρα η µεταβίβαση και τα τέλη κυκλοφορίας προη-
γουµένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται για το χρόνο
που το όχηµα βρισκόταν στην κατοχή του µεταβιβάζο-
ντος, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεποµένων από
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προστίµων.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-
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ρών και Δικτύων, ορίζεται ο τρόπος ελέγχου και η διαδι-
κασία καταβολής των τυχόν οφειλόµενων τελών κυκλο-
φορίας και προστίµων τρέχοντος και παρελθόντων ετών,
κατά τη µεταβίβαση αυτοκινήτων οχηµάτων, καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγού-
µενων υποπεριπτώσεων.

γ. Καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 12
του ν. 2523/1997, καθώς και η περίπτωση δ΄ της παρ. 2
της αριθ. 1012568/120β/Τ.&Ε.Φ./10.2.2004 Κοινής Από-
φασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσω-
τερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μετα-
φορών και  Επικοινωνιών (Β΄ 365), η  οποία  εκδόθηκε
κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 27 του
ν. 3220/2004, κατά το µέρος που αφορά στην υποχρέω-
ση των Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφο-
ρίας των αυτοκινήτων οχηµάτων κατά τη µεταβίβαση αυ-
τών.
δ. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης 7 αρχίζει

την 1η Ιανουαρίου 2013.
8. α. Στο τέλος της περίπτωσης Α εδάφιο (ε) της παρ.

1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242), όπως ισχύει,
προστίθενται οι λέξεις:

«Ασθενοφόρα και νεκροφόρες: 300,00 ευρώ»
β. Καταργείται η περίπτωση Β. εδάφιο (ε) της παρ.1

του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, όπως ισχύει.
γ. Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης 8 ισχύουν

για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 και επόµενων ετών.
9. Το εισιτήριο για την είσοδο στο χώρο των «µηχανη-

µάτων» ή των «τραπεζιών» των επιχειρήσεων καζίνο της
χώρας, ορίζεται ενιαία, στο ποσό των έξι (6) ευρώ.
Από τη συνολική αξία του εισιτηρίου παρακρατείται

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από την επιχείρηση -
καζίνο, ως δικαίωµα διάθεσης και κάλυψης δαπανών, στο
οποίο εµπεριέχεται και ο αναλογών Φ.Π.Α., το υπόλοιπο
δε ποσό αποτελεί το δικαίωµα του Δηµοσίου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να α-

νακαθορίζεται η τιµή εισιτηρίου, το ποσοστό που θα απο-
δίδεται στο Δηµόσιο, καθώς και κάθε διαδικαστικό θέµα
ή λεπτοµέρεια εφαρµογής των προηγούµενων εδαφίων.

10. Από την έναρξη ισχύος του νόµου καταργούνται:
αα. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2206/

1994 (Α΄ 62) και της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 3139/2003 (Α΄ 100).
ββ. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3

του άρθρου 1 του ν. 3139/2003 διαγράφονται οι λέξεις
«και το εισιτήριο στο καζίνο».
γγ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή διοικη-

τική κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί και ορίζει την
τιµή του εισιτηρίου εισόδου σε οποιοδήποτε καζίνο, σε
άλλο ποσό.

γ. Η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στα µικτά
κέρδη παιγνίων, που καθορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου
2 του ν. 2206/1994, στις περ. ε΄ της παρ. 1 και β΄ της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3139/2003, όπως αυτές
έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν για κάθε µία από τις λει-
τουργούσες επιχειρήσεις καζίνο της χώρας, αυξάνεται
κατά δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗ-
ΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

1. Από 1.1.2013 οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστη-
µονικών συνεργατών, ειδικών συµβούλων στους ΟΤΑ Α΄
και Β΄ Βαθµού επανακαθορίζονται ως εξής:
Α) Σε Δήµους µε αριθµό αντιδηµάρχων έως δύο (2) συ-

νίσταται µια (1) θέση, έως τέσσερεις (4) συνιστώνται δύο
(2) θέσεις, έως πέντε (5) συνιστώνται τρείς (3) θέσεις, έ-
ως έξι (6) συνιστώνται τέσσερεις (4) θέσεις, έως (8) συ-
νιστώνται πέντε (5) θέσεις, έως εννέα (9) συνιστώνται έ-
ξι (6) θέσεις, έως δώδεκα (12) συνιστώνται επτά (7) θέ-
σεις ενώ από (13) και άνω συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις.
Εξαιρούνται οι Δήµοι που µε βάση την τελευταία απο-

γραφή του 2011 έχουν νόµιµο πληθυσµό άνω των
150.000 κατοίκων οι οποίοι και διατηρούν τον ίδιο αριθµό
θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστηµονικών συνεργα-
τών και ειδικών συµβούλων που προβλέπεται στο άρθρο
163 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143).
Β) Στις περιφέρειες συνιστώνται δύο (2) θέσεις ειδι-

κών συµβούλων ή επιστηµονικών ή ειδικών συνεργατών
για την κάλυψη των αναγκών του περιφερειάρχη και µία
(1) για κάθε αντιπεριφερειάρχη που εκλέγεται άµεσα.
Γ) Καταργούνται οι θέσεις δηµοσιογράφων στις Περι-

φέρειες, καθώς και θέσεις µετακλητών ιδιαιτέρων γραµ-
µατέων Δηµάρχων που έχουν συσταθεί µε τους Οργανι-
σµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήµων.

2. Από 1.1.2013 κάθε διάταξη που προβλέπει διαφορε-
τικό αριθµό θέσεων ειδικών συνεργατών, ειδικών συµ-
βούλων, ειδικών επιστηµόνων και δηµοσιογράφων στους
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού καταργείται και τυχόν πλεονά-
ζουσες συµβάσεις εργασίες που προβλέπονται από τις
διατάξεις αυτές και δεν περιλαµβάνονται στις θέσεις της
παραγράφου 1 του παρόντος λύονται αυτοδικαίως και α-
ζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο.
Κατά τα λοιπά και αναφορικά µε το καθεστώς, τη δια-

δικασία συνάψεως αλλά και λύσεως των συµβάσεων ερ-
γασίας, την αµοιβή, τα καθήκοντα και τα προσόντα των
ειδικών συνεργατών, ειδικών συµβούλων, ειδικών επι-
στηµόνων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού ισχύουν οι διατά-
ξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

3. Οι προσλήψεις και οι διορισµοί του µόνιµου προσω-
πικού και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, ό-
λων των  κλάδων  και  ειδικοτήτων, των  ΟΤΑ A΄ και B΄
βαθµού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως την
31. 12.2016.
Για τις προσλήψεις και τους διορισµούς του µόνιµου

προσωπικού και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ
και ΤΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθµού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.
Οι προσλήψεις και οι διορισµοί τακτικού προσωπικού

σε νησιωτικούς δήµους δεν εµπίπτουν στον περιορισµό
των προσλήψεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010.

ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-
ΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙ-
ΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ Α-
ΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις
των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) εφαρµόζο-
νται και για την παραχώρηση, έναντι ανταλλάγµατος,
του δικαιώµατος χρήσης των περιπτέρων του ν. 1044/
1971, καθώς και των κυλικείων, καφενείων και κουρείων
εντός κτιρίων του δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής
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αυτοδιοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ..
2. Οι προθεσµίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου

2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3919/
2011 εκκινούν από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζο-
νται οι  θέσεις  των  περιπτέρων  και  αποτυπώνονται  σε
σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµα-
κας, στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περι-
βάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µετά από
γνώµη της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και
εισήγηση της  Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής , όπου  αυτή
λειτουργεί. 
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται

γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής, η οποία εξετάζει
την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας
της κυκλοφορίας πεζών και των οχηµάτων, µη επιτρεπό-
µενου του καθορισµού θέσεων περιπτέρων σε περίπτω-
ση αρνητικής γνώµης. Η γνώµη παρέχεται εντός προθε-
σµίας είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλα-
βής του ερωτήµατος του δήµου και παρερχοµένης ά-
πρακτης αυτής, τεκµαίρεται η θετική γνώµη αυτής ως
προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφά-
λειας.
Για τον καθορισµό των θέσεων περιπτέρων λαµβάνο-

νται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφο-
ρούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρ-
χιτεκτονικού περιβάλλοντος , των  δασικών  περιοχών,
των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δηµόσιας
κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνω-
µία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει
προστασία της κοινής χρήσης.
Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες προσδιορίζο-

νται κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, παραχωρούνται σε ά-
τοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους, µε
βάση εισοδηµατικά  κριτήρια  και  εφόσον  πληρούται  η
προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006. Το ύψος
του τέλους  καθορίζεται  από  το  δηµοτικό  συµβούλιο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980.
Για την παραχώρηση του δικαιώµατος αυτού, υποβάλλο-
νται αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικής
προκήρυξης, στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις, το ε-
τήσιο µίσθωµα και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Οι θέ-
σεις παραχωρούνται στους δικαιούχους µε δηµόσια κλή-
ρωση, στην οποία µπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι
των ενώσεών τους.

Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των λοιπών
θέσεων των περιπτέρων γίνεται µε δηµοπρασία, σύµφω-
να µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρα-
σιών προς εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων, αποκλειοµέ-
νης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών. Η
διακήρυξη, πέραν των οριζοµένων στις ανωτέρω διατά-
ξεις, υποχρεωτικά περιλαµβάνει και τους εξής όρους:
α) Απαγορεύεται η αναµίσθωση, η υπεκµίσθωση και η

εν γένει περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώµατος χρή-
σης σε τρίτους.
β) Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης απαιτεί-

ται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήµου για
την εξασφάλιση  της  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της
σύµβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευ-
ής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται
άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήµο η τήρηση των ανω-
τέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής
προθεσµίας ενός µηνός από την ηµεροµηνία γνωστοποί-

ησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του
περιπτέρου. Παρερχοµένης άπρακτης της προθεσµίας
αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήµο. Ο καθορι-
σµός του ύψους της ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος κατα-
βολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθο-
ρίζεται από το όργανο που έχει την αρµοδιότητα διεξα-
γωγής της  δηµοπρασίας  και  αναφέρεται  διακριτά  στη
σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε
ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευ-
ής του  περιπτέρου  και  επαναφοράς  των  πραγµάτων
στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του.
Για τον καθορισµό της τιµής εκκίνησης του καταβλητέ-

ου µισθώµατος, λαµβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο προσ-
διοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως
τα κυκλοφοριακά δεδοµένα, η εµπορικότητα των οδών
και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλ-
λοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη της οικο-
νοµικής του δραστηριότητας.
γ) Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώµατος

χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που κατα-
λαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
Με την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζε-

ται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης των
θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση,
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος και
ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόµοι των ανωτέ-
ρω προσώπων κατά το διάστηµα αυτό υπεισέρχονται αυ-
τοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωµα, εφόσον δηλώσουν την
επιθυµία τους στην αρµόδια αρχή.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και από το δηµό-

σιο, τους ΟΤΑ Β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσί-
ου δικαίου στους χώρους αρµοδιότητάς τους.

4. Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των κυλι-
κείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δηµο-
σίου, των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου προς εξυπηρέτηση του προσωπικού αυτών και των
συναλλασσοµένων µε αυτούς γίνεται µε δηµοπρασία,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δη-
µοπρασιών προς εκµίσθωση ακινήτων τους, αποκλειοµέ-
νης της  δυνατότητας  απευθείαςπαραχώρησης  αυτών.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως τα αναφερόµε-
να στην περίπτωση 3, περιλαµβανοµένης της σχετικής
πρόβλεψης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους πο-
λύτεκνους.

5. Υφιστάµενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ι-
σχύ και δεν µεταβιβάζονται, ούτε κληρονοµούνται. Από
1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση
καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που κατα-
λαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980. Για τη χρήση
κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, ε-
φαρµόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ι-
σχύος του νόµου αυτού.

6. Καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη που αντί-
κειται στις ρυθµίσεις της υποπαραγράφου ΣΤ. 3.

ΣΤ.3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙ-
ΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρη-
τήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής «Πα-
ρατηρητήριο») µε σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε
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µηνιαία βάση της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού των
ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων που εντάσσονται
στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκε-

λισµένων προϋπολογισµών, καθώς και απολογισµών και
η ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. σύµ-
φωνα µε τις οδηγίες των Υπουργείων Εσωτερικών και
Οικονοµικών και µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα δηµο-
σιονοµική νοµοθεσία.

2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν Σύµ-
βουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, ο οποίος
ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστι-
κών Λειτουργών, το Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, τον αρµόδιο Διευ-
θυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο της Κε-
ντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας ο οποίος ορίζεται µε α-
πόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλά-
δας, προκειµένου για δήµους, ή έναν εκπρόσωπο της Έ-
νωσης Περιφερειών Ελλάδας, προκειµένου για περιφέ-
ρειες, και τον Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου του
Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
η σύµφωνη γνώµη του οποίου απαιτείται για την έκδοση
απόφασης από το Παρατηρητήριο. Στο Παρατηρητήριο
δύνανται, µε την ίδια Απόφαση, να ορίζονται µέχρι και
δύο εµπειρογνώµονες εγνωσµένου κύρους χωρίς δικαί-
ωµα ψήφου.

3. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από τη
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, στην οποία δύναται να αποσπάται ή
να µετατάσσεται εξειδικευµένο προσωπικό πανεπιστη-
µιακής εκπαίδευσης από το δηµόσιο, τους ΟΤΑ, νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και φορείς του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

4. Αρµοδιότητα του Παρατηρητηρίου είναι ο έλεγχος
της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισµού και της εν γέ-
νει πορείας των οικονοµικών των ΟΤΑ, καθώς και των
νοµικών τους προσώπων, όπως αυτές αποτυπώνονται
στον προϋπολογισµό τους, καθώς και στο ετήσιο πρό-
γραµµα δράσης και στο πενταετές επιχειρησιακό πρό-
γραµµά του κάθε Δήµου και Περιφέρειας που προβλέπο-
νται στα άρθρα 266 και 268 του ν. 3852/2010.

5. Η  αρµόδια  για  την  εποπτεία  του  ΟΤΑ αρχή  απο-
στέλλει στο Παρατηρητήριο σε ηλεκτρονική µορφή τον
εγκεκριµένο προϋπολογισµό του και το ετήσιο πρόγραµ-
µα δράσης του, τα οποία, µαζί µε το πενταετές επιχειρη-
σιακό του πρόγραµµα, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο προϋπολογισµός πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεω-

τικά µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους, τόσο ως προς
τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες. Το Παρατηρητή-
ριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν
οι Ο.Τ.Α. και κάνει προτάσεις περί µείωσης των προβλε-
πόµενων εσόδων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Το Παρατηρητήριο µε βάση µηναία στοιχεία εκτέλεσης

του προϋπολογισµού, που παρακολουθεί η Γενική Διεύ-
θυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε τα εργαλεία των Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που έχει στη
διάθεσή της, καθώς και µε πρόσθετα στοιχεία που παρέ-
χει ο ΟΤΑ, εφόσον του ζητηθεί, αξιολογεί και ελέγχει
την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Σε περί-

πτωση που διαπιστώσει σοβαρή απόκλιση από τα έσοδα
ή τις δαπάνες, επισηµαίνει στον ΟΤΑ και στην αρµόδια
για την εποπτεία του Αρχή στοιχεία από τα οποία προκύ-
πτει η σοβαρή απόκλιση από τους στόχους, παρέχοντας
ταυτόχρονα οδηγίες και εισηγούµενο µεθόδους προς α-
ποφυγή δηµιουργίας ελλείµµατος.
Ο ΟΤΑ υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις επισηµάν-

σεις του Παρατηρητηρίου και τα αποτελέσµατα της ε-
φαρµογής τους λαµβάνονται υπόψη κατά τον τριµηνιαίο
έλεγχο του προϋπολογισµού του. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΤΑ δύναται να λάβει τα µέτρα

που αναφέρονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 6
του παρόντος, ενηµερώνοντας το Παρατηρητήριο, και
να ζητήσει τη συνδροµή του Υπουργείου Εσωτερικών και
κάθε άλλης αρµόδιας αρχής για τη διασφάλιση της άµε-
σης εφαρµογής των µέτρων αυτών. Όλες οι δηµόσιες
αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν άµεσα
κάθε συνδροµή που τους ζητείται και να προβαίνουν στις
αναγκαίες ενέργειες και διοικητικές πράξεις.

6. Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΟΤΑ
εξακολουθεί να  παρουσιάζει  σηµαντική  απόκλιση  σε
σχέση µε τους τιθέµενους στόχους και διαπιστώνεται η
µη λήψη υπόψη των επισηµάνσεων του Παρατηρητηρί-
ου,  µετά την πάροδο 6 µηνών, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογη-
µένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, υπάγεται υποχρεω-
τικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης
του Προγράµµατος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο,
ενώ η ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραµµα συνεπάγεται την
υποχρέωση εφαρµογής, κατά περίπτωση µέρους ή του
συνόλου, των κάτωθι παρεµβάσεων: 
α) υποχρέωση  λήψης  κάθε  µέτρου και  πράξης  που

προβλέπεται από τη νοµοθεσία προς διασφάλιση της εί-
σπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και την αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής,
β) περιορισµό των προσλήψεων,
γ) επιβολή υποχρεωτικών µετατάξεων προσωπικού,
δ) πρόσβαση στο Λογαριασµό Εξυγίανσης και Αλλη-

λεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263, οι πόροι
του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηµατοδό-
τηση του προγράµµατος εξυγίανσης,
ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαι-

ώµατα και εισφορές,
στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του

Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκο-
νται στην εδαφική περιφέρεια του δήµου σε ποσοστό µέ-
χρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το
δήµο σύµφωνα µε το ποσοστό αυτό µέχρι την οικονοµι-
κή εξυγίανσή του. Οµοίως, αύξηση του συντελεστή επι-
βολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και πα-
ρεπιδηµούντων από 0,5% µέχρι και 2%.

7. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους το Παρατη-
ρητήριο και η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
έχουν πρόσβαση σε κάθε στοιχείο απαραίτητο για την ά-
σκηση των αρµοδιοτήτων τους και για το σκοπό αυτό ό-
λες οι δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να
διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβασή τους σε αρχεία
και βάσεις δεδοµένων. Για τον ίδιο σκοπό, οι δηµόσιες
αρχές και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν κά-
θε αναγκαία συνδροµή και παροχή στοιχείων στους ΟΤΑ.

8. Η προθεσµία της παρ.5 του πρώτου άρθρου της από
30.4.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµί-
σεις θεµάτων  εφαρµογής  των  νόµων  3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012, που κυ-
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ρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012, παρατεί-
νεται αφότου έληξε έως την 31.12.2012.

9. Συµβάσεις κατασκευής δηµοσίων έργων αποκλει-
στικής αρµοδιότητας των Περιφερειών σύµφωνα µε το ν.
3852/2010, οι οποίες είχαν συναφθεί από 1.1.2011 έως
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου και
των οποίων το έγγραφο συµφωνητικό της παρ. 1 του άρ-
θρου 30 του ν. 3669/2008 (Α΄116) έχει υπογραφεί από
τους προϊσταµένους των διευθυνουσών υπηρεσιών, θε-
ωρούνται νόµιµες.
Ζ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ .1. ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Επιτρέπεται: α) η µετάταξη µόνιµων πολιτικών υ-
παλλήλων και υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες,
κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσίου, των ανεξάρ-
τητων αρχών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού, και β) η µεταφορά
υπαλλήλων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα σε άλλες υπη-
ρεσίες του Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού για την κάλυψη υ-
πηρεσιακών αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι α-
νάγκες αυτές προκύπτουν λόγω µεταβολής των αρµο-
διοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών δραστηριοτή-
των τους, όταν διαπιστώνεται µετά τη διενέργεια αξιο-
λόγησης πλεονάζον προσωπικό ή για την καλύτερη αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µπορεί να
µεταφέρεται για τον ίδιο λόγο σε Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου
τοµέα. Για την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγρά-
φου, ως δηµόσιος τοµέας νοείται αυτός που έχει οριοθε-
τηθεί µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, όπως ίσχυε
πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των φορέων που απαριθ-
µούνται ειδικότερα  στο  άρθρο  14 παρ . 1 του  ν. 2190/
1994 και µη εξαιρουµένων των περιπτώσεων που απα-
ριθµούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ι-
σχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 1 του
ν. 3812/2009. Τα νοµικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β΄ ό -
πως αυτά  ορίζονται  στην  παρ .5 του  άρθρου  1 του
ν. 3429/2005 δεν καταλαµβάνονται από τις διατάξεις της
παρούσας υποπαραγράφου.
Η µετάταξη ή µεταφορά των υπαλλήλων της προηγού-

µενης περίπτωσης παραγράφου είναι υποχρεωτική και
γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάµενες κενές θέσεις
ή σε θέσεις που συστήνονται µε την πράξη µετάταξης ή
µεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους
µετατάσσεται ή µεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι µετατασ-
σόµενοι ή µεταφερόµενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά
προσόντα του  κλάδου  ή  της  ειδικότητας  των  θέσεων
στις οποίες µετατάσσονται ή µεταφέρονται. Η µετάταξη
ή µεταφορά µπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνι-
στώµενη θέση συναφούς ή παρεµφερούς κλάδου ή ειδι-
κότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υ-
πάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της
ειδικότητας στον οποίο µετατάσσεται ή µεταφέρεται. Ε-
φόσον ο υπάλληλος συναινεί, η µετάταξη ή µεταφορά
του µπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγο-

ρίας. 
Σε περίπτωση µετάταξης ή µεταφοράς υπαλλήλων σε

συνιστώµενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυ-
τές δεν πληρούται ίσος αριθµός θέσεων µόνιµου ή µε
σχέση εργασίας   ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου
προσωπικού των οικείων φορέων υποδοχής.

2. Με την πράξη µετάταξης ή µεταφοράς µπορεί να κα-
ταργείται η θέση που κατέχει ο µετατασσόµενος ή µετα-
φερόµενος υπάλληλος, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υ-
πηρεσίας.

3. Η µετάταξη ή µεταφορά κατά την περίπτωση 1 δεν
καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δηµοσίου δικαίου ή τη
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του υπαλλήλου ούτε
µεταβάλλει τη νοµική φύση των σχέσεων αυτών ή τις
σχέσεις ασφάλισης, µε τις οποίες υπηρετούσε ο υπάλ-
ληλος στο φορέα προέλευσής του. Η µετάταξη γίνεται
µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που ο υπάλλη-
λος κατείχε πριν τη µετάταξή του. Όποιος µετατάσσεται
ή µεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία σύµφωνα µε το
τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 κατατάσσεται στο
βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο της νέας κατηγορίας
µε βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να δια-
τηρεί τυχόν διαφορά αποδοχών.
Όποιος µεταφέρεται από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού

δικαίου του δηµόσιου τοµέα κατατάσσεται σε βαθµό α-
νάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του ο οποίος έχει διανυ-
θεί στο φορέα προέλευσης µε τα τυπικά προσόντα της
κατηγορίας στην οποία µεταφέρεται, εφαρµοζοµένων
κατά τα λοιπά αναλόγως για τη βαθµολογική και µισθο-
λογική κατάταξή  του  των  άρθρων  28 και  29 του
ν.4024/2011.

4. Ο αρµόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των
φορέων της περίπτωσης 1 που έχουν ανάγκη ενίσχυσης
µε προσωπικό µπορεί να υποβάλλουν, στο τέλος κάθε η-
µερολογιακού τριµήνου, σχετικό αίτηµα στο τριµελές
συµβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Μέχρι
31.12.2012 αίτηµα του προηγούµενου εδαφίου µπορεί
να υποβάλλεται οποτεδήποτε. Το αίτηµα πρέπει να είναι
ειδικώς αιτιολογηµένο ως προς τις ανάγκες του φορέα
σε προσωπικό, τον αριθµό του απαιτούµενου προσωπι-
κού κατά κλάδους και ειδικότητες και τους λόγους για
τους οποίους ανέκυψαν οι σχετικές ανάγκες. Το ανωτέ-
ρω συµβούλιο  εκδίδει  αιτιολογηµένη  γνώµη  µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών σχετικά µε τις υφι-
στάµενες ανάγκες σε προσωπικό των αιτούντων φορέ-
ων, καθώς και µε τους φορείς από τους οποίους, µε βάση
τα διαθέσιµα στοιχεία των υπηρεσιών, υπάρχει δυνατό-
τητα µετακίνησης προσωπικού. Ακολούθως ο Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, εκδίδει σχετική ανακοίνωση, η οποία δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την οποία κα-
θορίζονται τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων που α-
παιτούνται για τους κλάδους ή τις  ειδικότητες στους ο-
ποίους πρόκειται να µεταταχθούν ή µεταφερθούν, η ο-
ποία αποστέλλεται στους φορείς προέλευσης και υπο-
δοχής. Με την ανακοίνωση ορίζεται αποκλειστική προθε-
σµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευσή της για την
υποβολή δηλώσεων των υπαλλήλων των φορέων προέ-
λευσης  που ενδιαφέρονται να µεταταχθούν ή να µετα-
φερθούν. 
Η ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώ-

σεων κάθε φορέα, καθώς και η ενηµέρωση όλων των υ-
πηρεσιακών µονάδων όπου υπηρετούν υπάλληλοι του
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φορέα, γίνεται µε την ευθύνη του προϊσταµένου της δι-
εύθυνσης διοικητικού/προσωπικού και συντάσσεται σχε-
τικό πρακτικό. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου
αρχίζει από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων κάθε φορέα, για την οποία συντάσσεται
σχετικό πρακτικό από υπάλληλο της αρµόδιας µονάδας
προσωπικού. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να απαντή-
σουν στο ερώτηµα αν επιθυµούν να µεταταχθούν σε θέ-
σεις κατώτερης κατηγορίας. Μέσα στην ανωτέρω προθε-
σµία η αρµόδια µονάδα προσωπικού κάθε φορέα προέ-
λευσης καταρτίζει πίνακα στον οποίο περιλαµβάνονται
οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα τυπικά προ-
σόντα για µετάταξη ή µεταφορά, ανεξαρτήτως αν έχουν
υποβάλει σχετική δήλωση, συµπεριλαµβανοµένων και
των υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµό-
τητας λόγω κατάργησης των θεσεών τους  κατά την ε-
πόµενη υποπαράγραφο. Ο πίνακας κοινοποιείται εντός
της ίδιας  προθεσµίας  στο  υπηρεσιακό  συµβούλιο  του
φορέα προέλευσης, εφόσον υπάρχει τέτοιο συµβούλιο.
Το υπηρεσιακό συµβούλιο διατυπώνει απλή γνώµη εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την περιέλευση
σε αυτό των ως άνω στοιχείων, µε την επιφύλαξη ειδι-
κών διατάξεων σύµφωνα µε τις οποίες για τη µετάταξη
των δικαστικών υπαλλήλων απαιτείται σύµφωνη γνώµη
του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Η µη τήρηση της
ανωτέρω προθεσµίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παρά-
πτωµα για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή τουλά-
χιστον υποβιβασµού. Το υπηρεσιακό συµβούλιο καθορί-
ζει τη σειρά προτεραιότητας των υπαλλήλων που µπορεί
να διατίθενται προς µετάταξη ή µεταφορά, λαµβάνοντας
υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, την κα-
ταλληλότητά τους για τις θέσεις στις οποίες θα µετατα-
χθούν ή µεταφερθούν, την οικογενειακή τους κατάστα-
ση και τα βιοτικά τους συµφέροντα, καθώς και την τυχόν
εκδηλωθείσα προτίµησή τους. 
Οι πίνακες που κατήρτισαν οι οργανικές µονάδες προ-

σωπικού των φορέων προέλευσης µαζί µε τις δηλώσεις
των υπαλλήλων που ενδιαφέρονται να µεταταχθούν ή
µεταφερθούν, καθώς και οι γνωµοδοτήσεις των υπηρε-
σιακών συµβουλίων των φορέων προέλευσης που έχουν
τέτοια συµβούλια, διαβιβάζονται εντός δύο (2) ηµερών
από τις αρµόδιες υπηρεσίες προσωπικού των φορέων
προέλευσης στο τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5 του
ν. 4024/2011, το οποίο γνωµοδοτεί, εντός προθεσµίας ε-
νός µηνός για τον αριθµό των προς µετάταξη υπαλλή-
λων από κάθε φορέα προέλευσης και τη σειρά προτεραι-
ότητάς τους, µε βάση το συµφέρον και τις ανάγκες της
υπηρεσίας προέλευσης και υποδοχής.
Για τη µετάταξη ή µεταφορά των υπαλλήλων εκδίδεται

απόφαση του Υπουργού και Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης , που  δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφα-
ση συνιστώνται ή καταργούνται θέσεις σύµφωνα µε τις
περιπτώσεις 1 και 2 της παρούσας υποπαραγράφου. 

5. Η µη εµφάνιση µόνιµου υπαλλήλου στην υπηρεσία
στην οποία µετατάχθηκε για την ανάληψη των καθηκό-
ντων του αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, για
το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή τουλάχιστον υ-
ποβιβασµού. Αν πρόκειται για υπάλληλο που πριν τη µε-
τάταξή του βρισκόταν σε καθεστώς διαθεσιµότητας κατά
το επόµενο άρθρο, εκδίδεται αµελλητί πράξη απόλυσης
του υπαλλήλου από το όργανο διοίκησης του φορέα υ-
ποδοχής. Η µη εµφάνιση υπαλλήλου µε σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην υπηρεσία στην
οποία έχει µεταταχθεί ή µεταφερθεί αποτελεί λόγο κα-
ταγγελίας της σχέσης εργασίας του, για την οποία εκδί-
δεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης του
φορέα υποδοχής.

6. Η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας υποπα-
ραγράφου τελεί υπό την προϋπόθεση της τήρησης των
περιορισµών που ισχύουν κάθε φορά σχετικά µε τον α-
ριθµό των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών µόνιµου
προσωπικού και προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου.

7. Για τις  ρυθµίσεις  της  παρούσας  υποπαραγράφου
δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26΄), όπως ισχύουν, και της παρ.
1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011.

8. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να ρυθµί-
ζονται τυχόν ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν τα κρι-
τήρια που λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των
προς µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλων, τη σχετική δια-
δικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγράφου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
1. Μόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δηµοσίου, ανε-

ξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτε-
ρου βαθµού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται
σε διαθεσιµότητα. Αν καταργούνται ορισµένες µόνο θέ-
σεις του ίδιου κλάδου, οι υπάλληλοι που τίθενται σε δια-
θεσιµότητα προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο
158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι αυτοί µπορεί κατά την
διάρκεια της διαθεσιµότητάς τους: 
α) Να µετατάσσονται εκουσίως, σύµφωνα µε τις κείµε-

νες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα,
άρθρο 158 παρ . 4 Κώδικα  Κατάστασης  Δηµοτικών  και
Κοινοτικών Υπαλλήλων).
β) Να µετατάσσονται υποχρεωτικά ή να µεταφέρονται

µε µεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη διαδι-
κασία της προηγούµενης υποπαραγράφου για το συµφέ-
ρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδίως για την κα-
λύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Με την
έκδοση της πράξης µετάταξης ή µεταφοράς και µεταβο-
λής της σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το καθε-
στώς της διαθεσιµότητας.
γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών ανα-

γκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε φορέα του δηµόσιου τοµέα µε τη
διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4024/2011. Οι πράξεις
προσωρινής τοποθέτησης της περίπτωσης αυτής εκδίδο-
νται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση µη εµφάνι-
σης του υπαλλήλου εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη
της περίπτωσης 5 της προηγούµενης υποπαραγράφου.
δ) Να υπάγονται σε ειδικά προγράµµατα επαγγελµατι-

κής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.
2. Η διαθεσιµότητα της προηγούµενης περίπτωσης

διαρκεί ένα (1) έτος και στον υπάλληλο καταβάλλονται
τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύµφωνα µε τις κεί-
µενες διατάξεις.

3. Οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρµόζο-
νται αναλόγως στους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ι-
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διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και στους υ-
παλλήλους των φορέων της υποπαραγράφου Ζ.1.1.β,  οι
θέσεις των οποίων καταργούνται.

4. Η υπηρεσιακή σχέση των µόνιµων υπαλλήλων που
βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας, καθώς και η
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
υπαλλήλων της περίπτωσης 3, εφόσον δεν µεταταχθούν
ή µεταφερθούν, λύεται µε τη λήξη του καθεστώτος της
διαθεσιµότητας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να ρυθµί-
ζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία υ-
παγωγής στα ανωτέρω προγράµµατα επανεκπαίδευσης
ή επανακατάρτισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας υποπαρα-
γράφου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.3. ΑΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙ-
ΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Το άρθρο 103 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως α-
ντικαταστάθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4057/2012, α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α) ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ε-

λευθερία ύστερα από πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια α-
πόφαση ποινικού  δικαστηρίου  ή  ένταλµα  προσωρινής
κράτησης,
β) ο υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλµα

προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρι-
νή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε µε περιοριστικούς ό-
ρους,
γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέµφθηκε αµετακλή-

τως ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου  για κακούργη-
µα.
δ) ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική

ποινή της οριστικής ή της προσωρινής παύσης, και
ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεµφθεί στο αρµό-

διο πειθαρχικό συµβούλιο για τα παραπτώµατα των περι-
πτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιη΄, κγ΄, κδ΄, κζ΄ και
κθ΄ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώµατα του ίδιου
άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα παραπτώ-
µατα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/
1999).

2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκο-
ντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί
σε αργία. Ειδικότερα:
α. Υπάλληλος ο οποίος τέθηκε σε αργία στις περιπτώ-

σεις α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 ασκεί εκ νέου τα κα-
θήκοντά του αν αθωωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφα-
ση.
β. Η αργία της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 αρχί-

ζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της πειθαρχικής
απόφασης και λήγει µε την έναρξη της εκτέλεσης της
πειθαρχικής ποινής της οριστικής ή προσωρινής παύσης
που του επιβλήθηκε ή µε την έκδοση απόφασης σε δεύ-
τερο βαθµό ή δικαστικής απόφασης που είτε απαλλάσσει
τον υπάλληλο από την πειθαρχική ευθύνη είτε του επι-
βάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή
παύση.
γ. Η αργία της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 αρχί-

ζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο του παραπε-
µπτηρίου εγγράφου και λήγει µε την έκδοση πρωτοβάθ-
µιας πειθαρχικής απόφασης που τον απαλλάσσει ή του
επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσω-
ρινή παύση. Αν του επιβληθεί κάποια από τις ποινές αυ-
τές η αργία συνεχίζεται και λήγει σύµφωνα µε την προη-
γούµενη περίπτωση.

3. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία εκδίδεται α-
µελλητί από το αρµόδιο για το διορισµό του υπαλλήλου
όργανο. Η πράξη επανόδου του υπαλλήλου στην υπηρε-
σία εκδίδεται από το ίδιο όργανο:
α) µετά από τελεσίδικη αθωωτική απόφαση ποινικού

δικαστηρίου,
β) µετά από βεβαίωση της αρµόδιας µονάδας προσω-

πικού ότι εκτελέστηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρι-
νής παύσης που έχει επιβληθεί ή µετά από απόφαση του
Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ή του αρµόδι-
ου δικαστηρίου που απαλλάσσει τον υπάλληλο ή του ε-
πιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρι-
νή παύση, ή µετά από σχετική βεβαίωση του προέδρου
του οικείου δικαστικού σχηµατισµού, και
γ) µετά από απόφαση του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού

συµβουλίου µε την οποία ο υπάλληλος απαλλάσσεται α-
πό την πειθαρχική ευθύνη ή του επιβάλλεται πειθαρχική
ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή παύση
για πειθαρχικό παράπτωµα της περίπτωσης ε΄ της παρα-
γράφου 1, ή µετά από σχετική βεβαίωση του προέδρου
του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου.
Ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία του από την

κοινοποίηση σε  αυτόν  της  αντίστοιχης  διαπιστωτικής
πράξης.
Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώ-

σεις β΄, γ΄,δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1, η οποία δεν έχει
αρθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2, και δεν έχει επι-
βληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής παύ-
σης, το πειθαρχικό συµβούλιο στο οποίο εκκρεµεί η υπό-
θεση γνωµοδοτεί µετά την πάροδο ενός έτους από τη
θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επό-
µενο έτος σχετικά µε την τυχόν συνδροµή λόγων που
καθιστούν µη αναγκαία τη συνέχισή της. Το όργανο που
είναι αρµόδιο για το διορισµό του υπαλλήλου, εφόσον
κρίνει, µετά την ανωτέρω γνωµοδότηση του πειθαρχικού
συµβουλίου ή µετά από γνωµοδότηση του ίδιου συµβου-
λίου που µπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι µε βάση τις
ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης δεν είναι αναγκαία
η συνέχιση της αργίας, µπορεί να διατάσσει την αναστο-
λή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντά
του ή τη µετακίνησή του σύµφωνα µε το άρθρο 66. Για
την προθεσµία εντός της οποίας οφείλει να γνωµοδοτή-
σει το πειθαρχικό συµβούλιο και τις συνέπειες της µη
γνωµοδότησής του εντός της νόµιµης προθεσµίας εφαρ-
µόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του επόµενου άρ-
θρου. Η αναστολή της αργίας µπορεί να διατάσσεται και
για ορισµένο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδήποτε, ε-
φόσον επιβάλλεται από το συµφέρον της υπηρεσίας και
ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέ-
λεση οποιουδήποτε νέου παραπτώµατος από τον υπάλ-
ληλο.»

2. Το άρθρο  104 του  Υπαλληλικού  Κώδικα  (ν. 3528/
2007), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αν συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος ή υ-
πηρεσιακοί λόγοι µπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος
κατά του οποίου:
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α) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε πει-
θαρχικό παράπτωµα, µε την επιφύλαξη των περιπτώσε-
ων της παραγράφου 1 περίπτωση ε΄ του προηγούµενου
άρθρου, για τις οποίες επιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία, ή
β) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση,

η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταµένης αρχής ή
του αρµόδιου επιθεωρητή.

2. Αρµόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης µε την
οποία ο υπάλληλος τίθεται σε αργία είναι, κατά περίπτω-
ση, ο οικείος Υπουργός ή το ανώτατο µονοµελές όργανο
διοίκησης ή ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκη-
σης, αν  δεν  υπάρχει  µονοµελές όργανο  διοίκησης . Η
πράξη εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση του πειθαρχι-
κού συµβουλίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρά-
γραφο 4.

3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον διακυ-
βεύεται το συµφέρον της υπηρεσίας, µπορεί να επιβλη-
θεί στον υπάλληλο από τον άµεσο πειθαρχικώς προϊστά-
µενό του το µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκό-
ντων του, ακόµη και πριν επιληφθεί το πειθαρχικό συµ-
βούλιο κατά την επόµενη παράγραφο. Σε περίπτωση πα-
ράλειψης του άµεσου πειθαρχικώς προϊσταµένου του υ-
παλλήλου, το µέτρο της αναστολής άσκησης των καθη-
κόντων µπορεί να επιβληθεί από κάθε πειθαρχικώς προϊ-
στάµενο ανώτερο από αυτόν. Η παράλειψη πειθαρχικώς
προϊσταµένου να επιβάλει το ως άνω µέτρο ελέγχεται
πειθαρχικά από κάθε πειθαρχικώς προϊστάµενό του. Κα-
τά τη διάρκεια της αναστολής άσκησης των καθηκόντων
του ο υπάλληλος δεν προσέρχεται στην υπηρεσία. Η α-
ναστολή άσκησης καθηκόντων του υπαλλήλου αίρεται
αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συµβούλιο δεν επιλη-
φθεί εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην επόµενη
παράγραφο.

4. Εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της
παραγράφου 1, το πειθαρχικό συµβούλιο συνέρχεται α-
µελλητί και γνωµοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε
αργία. Σε περίπτωση που έχει διαταχθεί το µέτρο της α-
ναστολής των καθηκόντων του υπαλλήλου, το πειθαρχι-
κό συµβούλιο συνέρχεται και γνωµοδοτεί το αργότερο
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη λήψη του µέτρου.
Το πειθαρχικό συµβούλιο γνωµοδοτεί µέσα σε προθε-
σµία τριάντα (30) ηµερών και σε κάθε περίπτωση που ζη-
τείται η γνώµη του από το όργανο που είναι αρµόδιο για
τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η γνωµοδότηση εκδί-
δεται σε κάθε περίπτωση µετά από προηγούµενη κλήση
του υπαλλήλου σε ακρόαση. Σε περίπτωση που το πει-
θαρχικό συµβούλιο δεν γνωµοδοτήσει µέσα στις ανωτέ-
ρω προθεσµίες, η απόφαση για τη θέση του υπαλλήλου
σε αργία εκδίδεται και χωρίς γνωµοδότηση. Στην περί-
πτωση αυτή ο υπάλληλος καλείται σε ακρόαση από το
αρµόδιο όργανο και οφείλει να υποβάλει εγγράφως τις
απόψεις του εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από
την κοινοποίηση της κλήσης.

5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής
πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του
αυτοδίκαια από την έκδοση πειθαρχικής απόφασης, η ο-
ποία τον απαλλάσσει από την πειθαρχική ευθύνη ή του ε-
πιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρι-
νή παύση.

6. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υ-
παλλήλου σε αργία και κάθε επόµενο έτος το πειθαρχικό
συµβούλιο υποχρεούται να γνωµοδοτεί για τη συνέχιση
ή µη της αργίας. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκο-
ντά του από την κοινοποίηση σχετικής απόφασης του

οργάνου που τον έθεσε σε αργία, η οποία εκδίδεται εφό-
σον έχουν εκλείψει οι λόγοι της παραγράφου 1. Η από-
φαση αυτή µπορεί να εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο
οποτεδήποτε, ακόµη και χωρίς προηγούµενη γνώµη του
πειθαρχικού συµβουλίου.

7. Το όργανο που είναι αρµόδιο για τη θέση υπαλλή-
λου σε δυνητική αργία µπορεί, εφόσον κρίνει ότι το µέ-
τρο της αργίας δεν είναι απαραίτητο να επιβληθεί ή έ-
χουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε, να
διατάσσει για λόγους σχετικούς µε το συµφέρον της υ-
πηρεσίας τη µετακίνηση του υπαλλήλου σύµφωνα µε το
άρθρο 66.»

3. Το άρθρο 107 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α) ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική

του ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθ-
µια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλµα προσωρι-
νής κράτησης,
β) ο υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλµα

προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρι-
νή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε µε περιοριστικούς ό-
ρους,
γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέµφθηκε αµετακλή-

τως ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου για κακούργηµα,
δ) ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική

ποινή της οριστικής ή της προσωρινής παύσης και
ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεµφθεί στο αρµό-

διο πειθαρχικό συµβούλιο για τα παραπτώµατα των περι-
πτώσεων α΄, β΄, δ΄, ε΄, ιβ΄, ιστ΄, ιζ΄, κα΄, κβ΄, κγ΄, κστ΄,
κζ΄ του άρθρου 111, ή για τα αντίστοιχα παραπτώµατα
του προϊσχύοντος Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 1188/1981).

2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκο-
ντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί
σε αργία. Ειδικότερα:
α. Υπάλληλος ο οποίος τέθηκε σε αργία στις περιπτώ-

σεις α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 ασκεί εκ νέου τα κα-
θήκοντά του αν αθωωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφα-
ση.
β. Η αργία της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 αρχί-

ζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της πειθαρχικής
απόφασης και λήγει µε την έναρξη της εκτέλεσης της
πειθαρχικής ποινής της οριστικής ή προσωρινής παύσης
που του επιβλήθηκε ή µε την έκδοση απόφασης σε δεύ-
τερο βαθµό ή δικαστικής απόφασης που είτε απαλλάσσει
τον υπάλληλο από την πειθαρχική ευθύνη είτε του επι-
βάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή
παύση.
γ. Η αργία της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 αρχί-

ζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο του παραπε-
µπτηρίου εγγράφου και λήγει µε την έκδοση πρωτοβάθ-
µιας πειθαρχικής απόφασης που τον απαλλάσσει ή του
επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσω-
ρινή παύση. Αν του επιβληθεί κάποια από τις ποινές αυ-
τές η αργία συνεχίζεται και λήγει σύµφωνα µε την προη-
γούµενη περίπτωση.

3. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία εκδίδεται α-
µελλητί από το αρµόδιο για το διορισµό του υπαλλήλου
όργανο. Η πράξη επανόδου του υπαλλήλου στην υπηρε-
σία εκδίδεται από το ίδιο όργανο:
α) µετά από τελεσίδικη αθωωτική απόφαση ποινικού

δικαστηρίου,
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β) µετά από βεβαίωση της αρµόδιας µονάδας προσω-
πικού ότι εκτελέστηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρι-
νής παύσης που έχει επιβληθεί ή µετά από απόφαση του
Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ή του αρµόδι-
ου δικαστηρίου που απαλλάσσει τον υπάλληλο ή του ε-
πιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρι-
νή παύση, ή µετά από σχετική βεβαίωση του προέδρου
του οικείου δικαστικού σχηµατισµού, και
γ) µετά από απόφαση του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού

συµβουλίου µε την οποία ο υπάλληλος απαλλάσσεται α-
πό την πειθαρχική ευθύνη ή του επιβάλλεται πειθαρχική
ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή παύση
για πειθαρχικό παράπτωµα της περίπτωσης ε΄ της παρα-
γράφου 1, ή µετά από σχετική βεβαίωση του προέδρου
του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου.
Ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία του από την

κοινοποίηση σε  αυτόν  της  αντίστοιχης  διαπιστωτικής
πράξης.

4. Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περι-
πτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1, η οποία δεν
έχει αρθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2, και δεν έχει ε-
πιβληθεί στον  υπάλληλο  πειθαρχική  ποινή  οριστικής
παύσης, το πειθαρχικό συµβούλιο στο οποίο εκκρεµεί η
υπόθεση γνωµοδοτεί µετά την πάροδο ενός έτους από
τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε ε-
πόµενο έτος σχετικά µε την τυχόν συνδροµή λόγων που
καθιστούν µη αναγκαία τη συνέχισή της. Το όργανο που
είναι αρµόδιο για το διορισµό του υπαλλήλου, εφόσον
κρίνει µετά την ανωτέρω γνωµοδότηση του πειθαρχικού
συµβουλίου ή µετά από γνωµοδότηση του ίδιου συµβου-
λίου που µπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι µε βάση τις
ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης δεν είναι αναγκαία
η συνέχιση της αργίας, µπορεί να διατάσσει την αναστο-
λή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντά
του ή τη µετακίνησή του σύµφωνα µε το άρθρο 72. Για
την προθεσµία εντός της οποίας οφείλει να γνωµοδοτή-
σει το πειθαρχικό συµβούλιο και τις συνέπειες της µη
γνωµοδότησής του εντός της νόµιµης προθεσµίας εφαρ-
µόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του επόµενου άρ-
θρου. Η αναστολή της αργίας µπορεί να διατάσσεται και
για ορισµένο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδήποτε, ε-
φόσον επιβάλλεται από το συµφέρον της υπηρεσίας και
ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέ-
λεση οποιουδήποτε νέου παραπτώµατος από τον υπάλ-
ληλο.»

4. Το άρθρο 108 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, A΄ 143), αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Αν συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος ή υ-
πηρεσιακοί λόγοι µπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος
κατά του οποίου:
α) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε πει-

θαρχικό παράπτωµα, µε την επιφύλαξη της παραγράφου
1 περίπτωση ε΄ του προηγούµενου άρθρου, για τις οποί-
ες επιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία, ή
β) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση,

η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταµένης αρχής ή
του αρµόδιου επιθεωρητή.

2. Αρµόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης µε την
οποία ο υπάλληλος τίθεται σε αργία είναι το αρµόδιο για
το διορισµό του υπαλλήλου όργανο. Η πράξη εκδίδεται
µετά από γνωµοδότηση του πειθαρχικού συµβουλίου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.

3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον διακυ-

βεύεται το συµφέρον της υπηρεσίας, µπορεί να επιβλη-
θεί στον υπάλληλο από το αρµόδιο για το διορισµό του
όργανο το µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκό-
ντων του, ακόµη και πριν επιληφθεί το πειθαρχικό συµ-
βούλιο κατά την επόµενη παράγραφο. Σε περίπτωση πα-
ράλειψης του ως άνω οργάνου, το µέτρο της αναστολής
άσκησης των καθηκόντων µπορεί να επιβληθεί από κάθε
πειθαρχικώς προϊστάµενο του οργάνου αυτού. Η παρά-
λειψη επιβολής του ως άνω µέτρου από το αρµόδιο όρ-
γανο ελέγχεται πειθαρχικά. Κατά τη διάρκεια της ανα-
στολής άσκησης των καθηκόντων του ο υπάλληλος δεν
προσέρχεται στην υπηρεσία. Η αναστολή άσκησης καθη-
κόντων του υπαλλήλου αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πει-
θαρχικό συµβούλιο δεν επιληφθεί εντός της προθεσµίας
που ορίζεται στην επόµενη παράγραφο, χωρίς πάντως
να κωλύεται να επιληφθεί και µετά την πάροδο της προ-
θεσµίας αυτής.

4. Εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της
παραγράφου 1, το πειθαρχικό συµβούλιο συνέρχεται α-
µελλητί και γνωµοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε
αργία. Σε περίπτωση που έχει διαταχθεί το µέτρο της α-
ναστολής των καθηκόντων του υπαλλήλου, το πειθαρχι-
κό συµβούλιο συνέρχεται και γνωµοδοτεί το αργότερο
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη λήψη του µέτρου. 
Το πειθαρχικό συµβούλιο γνωµοδοτεί µέσα σε προθε-

σµία τριάντα (30) ηµερών και σε κάθε περίπτωση που ζη-
τείται η γνώµη του από το όργανο που είναι αρµόδιο για
τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η γνωµοδότηση εκδί-
δεται σε κάθε περίπτωση µετά από προηγούµενη κλήση
του υπαλλήλου σε ακρόαση. Σε περίπτωση που το πει-
θαρχικό συµβούλιο δεν γνωµοδοτήσει µέσα στις ανωτέ-
ρω προθεσµίες, η απόφαση για τη θέση του υπαλλήλου
σε αργία εκδίδεται και χωρίς γνωµοδότηση. Στην περί-
πτωση αυτή ο υπάλληλος καλείται σε ακρόαση από το
αρµόδιο όργανο και οφείλει να υποβάλει εγγράφως τις
απόψεις του εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από
την κοινοποίηση της κλήσης.

5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής
πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του
αυτοδίκαια από την έκδοση πειθαρχικής απόφασης, η ο-
ποία τον απαλλάσσει από την πειθαρχική ευθύνη ή του ε-
πιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρι-
νή παύση.

6. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υ-
παλλήλου σε αργία και κάθε επόµενο έτος το πειθαρχικό
συµβούλιο υποχρεούται να γνωµοδοτεί για τη συνέχιση
ή µη της αργίας. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκο-
ντά του από την κοινοποίηση σχετικής απόφασης του
οργάνου που τον έθεσε σε αργία, η οποία εκδίδεται εφό-
σον έχουν εκλείψει οι λόγοι της παραγράφου 1. Η από-
φαση αυτή µπορεί να εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο
οποτεδήποτε, ακόµη και χωρίς προηγούµενη γνώµη του
πειθαρχικού συµβουλίου.

7. Το όργανο που είναι αρµόδιο για τη θέση του υπαλ-
λήλου σε δυνητική αργία µπορεί, εφόσον κρίνει ότι το
µέτρο της αργίας δεν είναι απαραίτητο να επιβληθεί ή έ-
χουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε, να
διατάσσει για λόγους σχετικούς µε το συµφέρον της υ-
πηρεσίας τη µετακίνηση του υπαλλήλου σύµφωνα µε το
άρθρο 72.»

5. Για την εφαρµογή των άρθρων 88 και 89 του Κώδικα
Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), ως λόγοι θέσεως
του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία νοούνται
αντίστοιχα αυτοί που αναφέρονται στα άρθρα 103 παρ. 1
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και 104 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαθί-
στανται µε τις περιπτώσεις 1 και 2 της παρούσας υποπα-
ραγράφου.

6. Οι διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα (ν. 3528/2007), 107 και 108 του Κώδικα Κα-
τάστασης Δηµοτικών  και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων  (ν.
3584/2007) και 88 και 89 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλ-
λήλων (ν. 2812/2000), όπως ισχύουν, έχουν εφαρµογή
και στο προσωπικό που εργάζεται µε οποιαδήποτε σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις υπηρεσίες, οι υπάλ-
ληλοι των οποίων διέπονται από τους ανωτέρω Κώδικες.
Με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων διατάξεων, οι
διατάξεις των άρθρων 103, 104 και 105 του Υπαλληλικού
Κώδικα, όπως  ισχύουν, εφαρµόζονται  αναλόγως , ως
προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της θέσεως σε αυτο-
δίκαιη ή δυνητική αργία, καθώς και ως προς τις συνέπει-
ές της, σε όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες, που διέπουν
το κάθε φύσεως και µε οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση
δηµοσίου δικαίου ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
προσωπικό του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός είχε οριο-
θετηθεί µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 πριν τη
θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, συµπερι-
λαµβανοµένων όλων των φορέων που απαριθµούνται ει-
δικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και µη ε-
ξαιρουµένων των περιπτώσεων που απαριθµούνται στην
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει µετά την α-
ντικατάστασή του µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009.

7. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 έως 6 της παρού-
σας υποπαραγράφου εφαρµόζονται και στις υποθέσεις
που είναι εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Το αρµόδιο για την εκδίκαση αίτησης αναστολής ε-
κτελέσεως δικαστήριο, η οποία στρέφεται κατά πράξης
µε την οποία διαπιστώνεται η θέση υπαλλήλου σε κατά-
σταση αυτοδίκαιης αργίας ή µε την οποία ο υπάλληλος
τίθεται σε δυνητική αργία, µπορεί, εφόσον πιθανολογεί-
ται σοβαρά κίνδυνος βιοπορισµού του υπαλλήλου ή της
οικογένειάς του, να διατάσσει, ως προσωρινό µέτρο, την
αύξηση των αποδοχών της αργίας µέχρι το 75% των νό-
µιµων αποδοχών του υπαλλήλου.

9. Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αργίας της παραγρά-
φου 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 103 του Υπαλληλικού
Κώδικα και της παραγράφου 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου
107 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων, όπως αντικαθίστανται µε τις περιπτώσεις 1
και 3 της παρούσας υποπαραγράφου, οι αποδοχές της
αργίας ορίζονται στο 75% των νοµίµων αποδοχών των
υπαλλήλων.

10. Στο  τέλος  της  παρ . 9 του  άρθρου  146Β του  ν.
3528/2007, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε
το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, προστίθενται εδά-
φια ως ακολούθως:

«Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, µέχρι το τέλος Οκτω-
βρίου κάθε άρτιου έτους, η διαδικασία σύστασης πειθαρ-
χικών συµβουλίων στις υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου,
η κλήρωση διενεργείται από τον Πρόεδρο του Δευτερο-
βαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου για τα συσταθέντα πει-
θαρχικά συµβούλια των ανωτέρω υπηρεσιών, µε βάση τις
καταστάσεις των προϊσταµένων διευθύνσεων που έχουν
αποστείλει οι υπηρεσίες αυτές. Για τα λοιπά πειθαρχικά
συµβούλια των ως άνω υπηρεσιών διενεργείται, µετά τη
σύστασή τους, συµπληρωµατική κλήρωση µε βάση τις
καταστάσεις των προϊσταµένων διευθύνσεων της αρχι-
κής κλήρωσης, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι κλη-

ρωθέντες σε αυτή προϊστάµενοι διευθύνσεων.
Σε περίπτωση κατά την οποία υπηρεσίες του πρώτου

εδαφίου της παρούσας παραγράφου έχουν µεν συστή-
σει πειθαρχικά συµβούλια, αλλά δεν έχουν αποστείλει,
µέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε άρτιου έτους, καταστά-
σεις προϊσταµένων διευθύνσεων η κλήρωση διενεργεί-
ται, για το σύνολο των υπηρεσιών για τις οποίες έχουν
συσταθεί πειθαρχικά συµβούλια, µε βάση τις καταστά-
σεις που έχουν αποστείλει οι λοιπές υπηρεσίες. Οι κατα-
στάσεις που αποστέλλονται µεταγενεστέρως λαµβάνο-
νται υπόψη για τυχόν συµπληρωµατικές κληρώσεις.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν γίνεται

κλήρωση για το σύνολο των υπηρεσιών του πρώτου εδα-
φίου, δεν ισχύουν τα οριζόµενα στο πέµπτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου.
Οι ως άνω διατάξεις καταλαµβάνουν και τις εκκρεµείς

διαδικασίες.» 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ .4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ

1. 1.Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου
καταργούνται οι θέσεις στις υπηρεσίες ή στους φορείς
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της υποπαραγρά-
φου Ζ.1.1., οι οποίες απαριθµούνται στη συνέχεια κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα:
Οι θέσεις της κατηγορίας ΔΕ των ειδικοτήτων Διοικη-

τικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Διοικητικού-Οικονοµικού
και Διοικητικών Γραµµατέων των υπαλλήλων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι
δεν έχουν προσληφθεί µε διαγωνισµό ή µε διαδικασία ε-
πιλογής σύµφωνα µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά
κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή µε ειδι-
κές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται µε αυξηµέ-
νες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας και εφόσον ο
αριθµός των υπαλλήλων αυτών: αα) είναι ίσος ή µεγαλύ-
τερος των δέκα (10) ανά υπηρεσία ή φορέα και ββ) ανέρ-
χεται σε ποσοστό µικρότερο του 25% του συνολικού α-
ριθµού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτή-
των ή το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού
που υπηρετούν στην οικεία υπηρεσία ή φορέα. Στο συνο-
λικό αριθµό των υπαλλήλων της υπηρεσίας ή του φορέα
που λαµβάνεται ως µέγεθος αναφοράς υπολογίζονται οι
µόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτή-
τως εκπαιδευτικής βαθµίδας. Από την εφαρµογή της διά-
ταξης αυτής εξαιρούνται οι φορείς κοινωνικής ασφάλι-
σης και φροντίδας, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναµικού, τα νοσοκοµεία και η Γενική Γραµµατεία
Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των, Πολιτισµού και Αθλητισµού.

2. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται τί-
θενται σε διαθεσιµότητα σύµφωνα µε την υποπαράγρα-
φο Ζ.2 του παρόντος.

3. Εντός πέντε (5) ηµερών από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος, οι Διευθύνσεις προσωπικού των  υπηρεσιών ή
φορέων που καταλαµβάνονται από τις υποπαραγράφους
Ζ2 και Ζ3 αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατάλο-
γο των ονοµάτων των υπαλλήλων οι οποίοι:
α) τίθενται σε διαθεσιµότητα λόγω κατάργησης της

θέσης τους,
β) τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία.
4. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του πα-

ρόντος, οι Διευθύνσεις προσωπικού των φορέων της πε-
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ρίπτωσης 1 αποστέλλουν  στο  Υπουργείο  Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 
α. τον αριθµό των θέσεων που καταργούνται σύµφωνα

µε την προηγούµενη περίπτωση του παρόντος, καθώς
και αντίγραφα των ατοµικών διοικητικών πράξεων θέσης
σε διαθεσιµότητα των υπαλλήλων που, κατά τη δηµοσί-
ευση του παρόντος, καταλαµβάνουν τις καταργούµενες
οργανικές θέσεις,
β. τις πράξεις µε τις οποίες τίθενται, µετά την έναρξη

ισχύος του παρόντος νόµου, σε αυτοδίκαιη αργία υπάλ-
ληλοι, κατ ’ εφαρµογή της υποπαραγράφου Ζ.3 του νό-
µου αυτού.

5. Η µη αποστολή των στοιχείων των περιπτώσεων 3
και 4 εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποτελεί σοβαρό
πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο επιβάλλεται πειθαρ-
χική ποινή προστίµου, η οποία ισούται µε το ¼ των απο-
δοχών των υπαλλήλων. 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ-
ΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΝΑ-
ΚΩΝ ΑΣΕΠ

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του   ν.
3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 37 του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και µέχρι την 31η Δε-
κεµβρίου 2016, ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων και
διορισµών του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο
ένα προς πέντε (µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις),
στο σύνολο των φορέων.»

2. Το πρώτο  εδάφιο  της  παρ .3 του  άρθρου  37 του
ν.3986/2011 τροποποιείται ως εξής:

«6. Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµ-
βάσεων µίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση µε τις
αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις
εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014
το ποσοστό  προσδιορίζεται  σε  20% σε  σχέση  µε το
προηγούµενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10%
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.»

3. Οι θέσεις µετακλητών υπαλλήλων που έχουν συ-
σταθεί έως σήµερα σε υπηρεσίες που καταλαµβάνονται
από το π.δ. 63/2005, καθώς και στις αποκεντρωµένες δι-
οικήσεις περιορίζονται κατά 20%. Ο περιορισµός αφορά
συνολικά το προσωπικό που καταλαµάνεται από το π.δ.
63/2005 και εξειδικεύεται ανά υπηρεσία µε απόφαση του
Πρωθυπουργού.

4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 17 του ν.2190/1994,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Οι πίνακες επιτυχίας ισχύουν µόνο για την πλή-
ρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Από τους πίνα-
κες επιτυχίας και µε τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε
αυτούς, σε συνδυασµό πάντοτε και µε τη δήλωση προτί-
µησής τους, καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων, που
περιλαµβάνουν αριθµό διοριστέων ίσο µε τον αριθµό των
θέσεων που προκηρύχθηκαν. Οι πίνακες διοριστέων δη-
µοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και ισχύουν για τρία έτη. Απαγο-
ρεύεται ο διορισµός άλλου υποψηφίου από τον πίνακα ε-
πιτυχίας, πέραν του αριθµού των θέσεων που προκηρύ-

χθηκαν και των θέσεων που κενούνται, όταν υποψήφιοι
που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός έτους από του διο-
ρισµού τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-
ΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Η.1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ. )

1. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5
του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συµπληρώ-
νουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθµού
φορολογικού µητρώου.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5
του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους,
όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτού-
µενων πιστοποιητικών φορολογικής ενηµερότητας.»

3. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5
του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μεριµνήσει, µέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονι-
κά αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρίας, για την α-
ποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας κα-
θώς και για τα στοιχεία των εταίρων και διαχειριστών αυ-
τής στους  οικείους  οργανισµούς  κοινωνικής  ασφάλι -
σης.» 

4. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6
του ν. 3853/2010 ) αντικαθίσταται ως εξής:

«Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συµπληρώ-
νουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθµού
φορολογικού µητρώου.»

5. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους,
όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτού-
µενων πιστοποιητικών φορολογικής ενηµερότητας.»

6. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μεριµνήσει, µέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονι-
κά αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρίας, καθώς
και για την αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της
εταιρείας και για τα στοιχεία των εταίρων, και διαχειρι-
στών αυτής στους οικείους οργανισµούς κοινωνικής α-
σφάλισης.» 

7. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συµπληρώ-
νουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθµού
φορολογικού µητρώου.»

8. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7
του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους,
όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτού-
µενων πιστοποιητικών φορολογικής ενηµερότητας.»

9. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7
του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μεριµνήσει, µέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονι-
κά αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρίας, καθώς
και για την αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της
εταιρείας, και για τα στοιχεία των εταίρων, και διαχειρι-
στών αυτής στους οικείους οργανισµούς κοινωνικής α-
σφάλισης.» 
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10. Το άρθρο 12 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Προτυποποιηµένα καταστατικά»:
1. Για τη σύσταση των οµορρύθµων εταιριών, των ετε-

ρορρύθµων εταιριών (κάθε µορφής), των εταιριών περιο-
ρισµένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εται-
ρειών και των ανωνύµων εταιριών, δύναται να γίνει χρή-
ση προτυποποιηµένου καταστατικού, το οποίο συµπλη-
ρώνεται από τους ιδρυτές, αν πρόκειται για οµόρρυθµες
εταιρίες, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες και απλές ε-
τερόρρυθµες εταιρίες ή από την Υπηρεσία Μιας Στάσης
(συµβολαιογράφο), αν πρόκειται για εταιρία ετερόρρυθ-
µη κατά µετοχές, εταιρία περιορισµένης ευθύνης, ανώ-
νυµη εταιρία και την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,
µόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εται-
ρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα-

γωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
ορίζεται το περιεχόµενο του προτυποποιηµένου κατα-
στατικού. Το προτυποποιηµένο καταστατικό κατατίθεται
στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης της περίπτωσης αα΄ της
παρ. α του άρθρου 2 εάν πρόκειται για οµόρρυθµες εται-
ρίες και ετερόρρυθµες εταιρίες. Αν πρόκειται για εται-
ρεία ετερόρρυθµη κατά µετοχές, εταιρία περιορισµένης
ευθύνης, ανώνυµη εταιρία και ιδιωτική κεφαλαιουχική ε-
ταιρεία, το καταστατικό αυτό συντάσσεται από την Υπη-
ρεσία Μιας Στάσης του άρθρου της περίπτωσης ββ΄ της
παρ. α του άρθρου 2. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης προβαί-
νουν στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 5, 5 Α,
6, 7 του παρόντος προκειµένου να γίνει καταχώρισή του
στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

2. Το προτυποποιηµένο καταστατικό εταιρίας:
α) Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύµφωνα µε τον

παρόντα νόµο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέµπει
στις διατάξεις των οικείων νόµων.
β) Το προτυποποιηµένο καταστατικό εταιρίας για κάθε

τύπο εταιρίας θα είναι προσπελάσιµο από το διαδικτυα-
κό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

3. Στο µέτρο που ακολουθείται το προτυποποιηµένο
καταστατικό, τεκµαίρεται η νοµιµότητα των διατάξεών
του.» 

11. Καταργείται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 197 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86).

12. Καταργείται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 198 του ν. 4072/2012 και η περίπτωση ε΄ α-
ναριθµείται σε δ΄ αντίστοιχα.

13. Καταργείται το άρθρο 199 του άρθρου 4072/2012.
Η.2. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γρα-
φεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις πα-
ραγράφους 4 και  5 του  άρθρου  2 του  ν.2160/1993
(Α΄118), και σε εταιρείες και συνεταιρισµούς Επιβατη-
γών Δηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) και το
άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), η ολική εκµίσθωση µε
οδηγό µέσω προκρατήσεως µε αντίστοιχη σύµβαση ελα-
χίστου διάρκειας δώδεκα (12) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτι-
κής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαγορευοµένης της µε-
ταφοράς επιβατών µε κόµιστρο µε τα αυτοκίνητα αυτά.

2. Οι οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης που απα-

σχολούνται σε επιχειρήσεις της περίπτωσης 1, πρέπει υ-
ποχρεωτικά:
α) Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούρ-

γηµα ή για κάποιο από τα πληµµελήµατα της κλοπής, υ-
πεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχά-
ραξης, βαριάς σωµατικής βλάβης, παράβασης των διατά-
ξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρο-
νται στα ήθη.
β) Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κα-

τηγορίας Β΄ σε ισχύ, για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις
(24) µήνες πριν την έναρξη της απασχόλησής τους ως ο-
δηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης στις επιχειρήσεις
της περίπτωσης 1.
γ) Να είναι υγιείς µε βάση τις ιατρικές εξετάσεις που

καθορίζονται σύµφωνα µε το εδάφιο ζ΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
Για την απόδειξη της συνδροµής των ανωτέρω προϋ-

ποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεού-
νται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε
κάθε έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές: για τη συνδροµή
του εδαφίου α΄ πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής
χρήσης του οδηγού, για τη συνδροµή του εδαφίου β΄ ε-
πικυρωµένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης και για τη
συνδροµή του εδαφίου γ΄ ιατρικό πιστοποιητικό. 

3. Τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήµατα που εκµι-
σθώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης 1,
φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Είναι οχήµατα άνω των 1.500 κ.εκ..
β) Εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών EURO V ή µε-

ταγενέστερη.
γ) Έχουν µέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα επτά (7) χρό-

νια από την ηµεροµηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας
τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την ηµεροµηνία κα-
τασκευής τους πάνω από ένα χρόνο, και για τα ανοικτού
τύπου τα εννέα (9) χρόνια από την κυκλοφορία τους.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Τουρισµού ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σύ-
στασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων της περίπτω-
σης 1 ως προς την άσκηση της δραστηριότητας αυτής,
τα προσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. 

5. Επιτρέπεται η µεταφορά άνευ κοµίστρου πελατών
κύριων ξενοδοχειακών  καταλυµάτων, όπως  ορίζονται
στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
ν. 2160/1993 (Α΄ 118) µε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης ο-
χήµατα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυµάτων, είτε κατόπιν
χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά τις κείµενες διατάξεις,
από τα σηµεία αφίξεως ή αναχωρήσεως µέχρι τις εγκα-
ταστάσεις των καταλυµάτων αυτών και αντίστροφα. Επι-
τρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισµούς Επιβα-
τηγών Δηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συ-
σταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38)
και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) να συνάπτουν
συµβάσεις µε ολική ή µερική εκµίσθωση των ΕΔΧ αυτο-
κινήτων, µε οδηγό, µε κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα,
µε κόµιστρο που διαµορφώνεται µε συµφωνία των συµ-
βαλλόµενων µερών για τη µεταφορά των πελατών των
κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων από τα σηµεία αφί-
ξεως ή αναχωρήσεως µέχρι τις εγκαταστάσεις των κα-
ταλυµάτων και αντίστροφα. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων καθορίζονται διακριτικά γνωρίσµατα και

53



λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω ο-
χήµατα, προκειµένου να πιστοποιείται η συνδροµή των
προϋποθέσεων της περίπτωσης, καθώς και άλλες σχετι-
κές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της περίπτωσης αυ-
τής.

6. α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτω-
σης 2 επιβάλλεται πρόστιµο ύψους τριακοσίων (300) ευ-
ρώ. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστιµο
ύψους εξακοσίων (600) ευρώ, σε δεύτερη υποτροπή επι-
βάλλεται πρόστιµο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ και σε
κάθε επόµενη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχεί-
ρησης για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών.
β) Για κάθε παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης

3 επιβάλλεται  πρόστιµο  ύψους  χιλίων  πεντακοσίων
(1.500) ευρώ. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται
πρόστιµο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και σε δεύ-
τερη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης για
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.
γ) Σε περίπτωση που σε διάστηµα δύο (2) ετών έχει ε-

πιβληθεί δύο  (2) φορές  η  κύρωση  της  αφαίρεσης  του
Ε.Σ.Λ., το Ε.Σ.Λ. αφαιρείται οριστικά. Με απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισµού δύνανται να τρο-
ποποιούνται τα ως άνω ποσά.
δ) Κατά των παραπάνω αποφάσεων επιτρέπεται προ-

σφυγή ενώπιον της επιτροπής της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως ι-
σχύει.
ε) Σε περίπτωση όπου αυτοκίνητο µισθωµένο κατά τις

διατάξεις της περίπτωσης 1 διενεργεί επιβατικές µετα-
φορές µε κόµιστρο, επιβάλλονται στο νόµιµο εκπρόσω-
πο της επιχείρησης και στον οδηγό οι ποινές της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α΄ 167). Επι-
πλέον, ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος
για δύο (2) χρόνια. Για τις παραβάσεις της παρούσας πε-
ρίπτωσης εφαρµόζεται η συνοπτική διαδικασία των άρ-
θρων 417 και επόµενα του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.

Η.3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙ-
ΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

1. Η διάθεση των παρασκευασµάτων για βρέφη, όπως
αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της Υ1/Γ.Π.
47815/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
µίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (Β΄ 1478), γίνεται από τα φαρµακεία και τα κα-
ταστήµατα λιανικής πώλησης τροφίµων, ειδών παντοπω-
λείου και ειδών µαζικής κατανάλωσης. Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας δύναται
να ρυθµίζεται ο τρόπος διάθεσης στον τελικό καταναλω-
τή των  ανωτέρω  παρασκευασµάτων  στα  σηµεία  του
προηγούµενου εδαφίου.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ1/Γ.Π. 47815/2008 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµι-
κών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταργεί-
ται.

Η.4. ΑΡΣΗ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ  ΣΤΗ  ΔΙΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
Στο άρθρο 2 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262) προστίθεται πα-

ράγραφος 6 ως εξής:
«Ειδικά στις  υπεραγορές  τροφίµων  η  τοποθέτηση

προϊόντων καπνού είναι επιτρεπτή σε κλειστές προθή-
κες ευρισκόµενες εντός του καταστήµατος µετά το χώ-

ρο των ταµείων, στις οποίες παρέχεται πρόσβαση µε τη
µεσολάβηση προσωπικού του καταστήµατος, τηρουµέ-
νων των διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας.»

Η.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Π.Δ. 340/1998 «ΠΕΡΙ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΑΔΕΙΑΣ
ΑΣΚΗΣΕΩΣ»

1. Όπου στο κείµενο ή στον τίτλο του π.δ. 340/1989
(Α΄ 228) αναφέρονται οι φράσεις «άδεια ασκήσεως»,
«ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος», «άδεια» ή «ά-
δεια ασκήσεως επαγγέλµατος» αντικαθίστανται από τη
φράση «επαγγελµατική ταυτότητα».

2. Το άρθρο 4 του π.δ. 340/1989 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

« Άρθρο 4
Χορήγηση επαγγελµατικής ταυτότητας 

λογιστή - φοροτεχνικού
1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του λογιστή, φο-

ροτεχνικού και τη χορήγηση της σχετικής επαγγελµατι-
κής ταυτότητας  υποβάλλεται  στην  Κεντρική  Διοίκηση
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) ή α-
νάλογα µε τον τόπο της επαγγελµατικής του εγκατά-
στασης στην αρµόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού
Τµήµατος του ΟΕΕ αναγγελία έναρξης άσκησης επαγ-
γέλµατος.

2. Στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλµατος
λογιστή - φοροτεχνικού αναφέρονται τα στοιχεία ταυτό-
τητας, µόνιµης κατοικίας, επαγγελµατικής απασχόλησης
και οι τίτλοι σπουδών του ενδιαφεροµένου.

3. Η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλµατος λογι-
στή - φοροτεχνικού συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντί-
γραφα των πτυχίων, των τίτλων σπουδών ηµεδαπής ή α-
ποφάσεων ΣΑΕΠ  περί  αναγνώρισης  επαγγελµατικών
προσόντων, έγγραφο έναρξης δραστηριότητας από την
αρµόδια αρχή , αντίγραφο ποινικού  µητρώου γενικής
χρήσης, το  οποίο  αναζητείται  υπηρεσιακά , καθώς  και
των απαιτουµένων εγγράφων για την απόδειξη της ά-
σκησης επαγγέλµατος από τον ενδιαφερόµενο, όπως ο-
ρίζεται στο άρθρο 15. 

4. Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση επαγγελ-
µατικής ταυτότητας ανώτερης τάξης υποβάλλεται από
τον ενδιαφερόµενο, εκτός από τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά άσκησης του επαγγέλµατος του λογιστή - φο-
ροτεχνικού και αντίγραφο του προβλεπόµενου από την
περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.
2515/1997, πιστοποιητικού παρακολούθησης επιµορφω-
τικών σεµιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου.

5. Η επαγγελµατική ταυτότητα λογιστή - φοροτεχνι-
κού χορηγείται µε απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή
της αρµόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τµήµα-
τος του Ο.Ε.Ε. εάν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.

6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρµόδιας
Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τµήµατος του ΟΕΕ
για τη χορήγηση της επαγγελµατικής ταυτότητας ή για
την απαγόρευση  της  άσκησης  του  επαγγέλµατος  του
λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών
από την ηµεροµηνία της αναγγελίας και της πλήρους υ-
ποβολής των προβλεποµένων νοµίµων δικαιολογητικών.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία τριών (3) µηνών από
την ηµεροµηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβο-
λής των  προβλεποµένων  νοµίµων  δικαιολογητικών, η
ταυτότητα εκδίδεται  αυτόµατα . Σε  περίπτωση  απαγό-
ρευσης της άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή - φορο-
τεχνικού, το Ο.Ε.Ε. ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφε-
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ρόµενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της απαγόρευ-
σης. Το Ο.Ε.Ε. µπορεί οποτεδήποτε, ακόµη και µετά την
παρέλευση τριµήνου από την αναγγελία, να απαγορεύ-
σει την άσκηση του επαγγέλµατος και να προβεί στην α-
φαίρεση της επαγγελµατικής ταυτότητας, αν διαπιστώ-
σει ότι δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλµατος του λογιστή - φοροτεχνικού.

7. Ο λογιστής - φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβά-
λει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους, υ-
πεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην ο-
ποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελµα του λογιστή -
φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αµετακλήτως
για τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του
π.δ. 340/ 1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό πα-
ράπτωµα σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας λογι-
στών - φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη
την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο
της επαγγελµατικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται
από το Ο.Ε.Ε.. Αν ο λογιστής - φοροτεχνικός δεν κατα-
θέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διµήνου,
δεν εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών - φοροτεχνικών
του Ο.Ε.Ε. του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριµέ-
νο αρχείο θα αποκαθίσταται µε την κατάθεση της υπεύ-
θυνης δήλωσης. Το Ο.Ε.Ε. ελέγχει το περιεχόµενο της
εν λόγω δήλωσης, ενηµερώνει αυτόµατα το Μητρώο Λο-
γιστών - Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε ό-
σους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της µη τήρησης
της προβλεπόµενης διαδικασίας.

8. Επαγγελµατική ταυτότητα λογιστή - φοροτεχνικού
δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί αµετάκλη-
τα για αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 1. του άρ-
θρου 14.

9. Η επαγγελµατική ταυτότητα χορηγείται µόνο σε φυ-
σικά πρόσωπα.

10. Για την έκδοση της επαγγελµατικής ταυτότητας
και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η
καταβολή δικαιωµάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των ο-
ποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Α-
νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και Οικονοµικών. Η ιδιότητα του µέλους του
Ο.Ε.Ε. δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του ε-
παγγέλµατος του  λογιστή  - φοροτεχνικού  µετά την
1.1.2015.»

3. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 10
Νοµικά πρόσωπα παροχής λογιστικών 

και φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι
1. Για τη λειτουργία νοµικών προσώπων παροχής λογι-

στικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται βεβαίω-
ση αναγγελίας έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών
εργασιών, η οποία χορηγείται από το Ο.Ε.Ε..

2. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας της πα-
ραγράφου 1 υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο
του νοµικού προσώπου αναγγελία έναρξης λειτουργίας
επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπη-
ρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωµένα αντίγρα-
φα των εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προ-
κύπτουν η νόµιµη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπη-
ση του νοµικού προσώπου.

3. Φυσικά πρόσωπα που συνδέονται µε οποιαδήποτε
σχέση µε τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα και είναι εξου-
σιοδοτηµένα να  υπογράφουν για  λογαριασµό  αυτών

πράξεις που ανάγονται στο αντικείµενο εργασιών του
λογιστή φοροτεχνικού απαιτείται να είναι κάτοχοι επαγ-
γελµατικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού.»

4. Το άρθρο 11 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 11
Μητρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών και Νοµικών Προσώ-
πων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

1. Στο Ο.Ε.Ε. τηρείται µητρώο φυσικών προσώπων κα-
τόχων επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνι-
κού κατά τάξεις, το οποίο ενηµερώνεται κάθε έτος µετά
την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου
7 του άρθρου 4, καθώς και µητρώο των νοµικών προσώ-
πων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών,
µε µνεία του αριθµού βεβαίωσης που τους έχει χορηγη-
θεί και των στοιχείων του άρθρου 10. 

2. Τα Μητρώα Λογιστών - Φοροτεχνικών και Νοµικών
Προσώπων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπη-
ρεσιών του Ο.Ε.Ε. διασυνδέονται µε τα αρχεία των λογι-
στών που µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις
στα συστήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών.»

5. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
14 του π.δ. 340/1998 µετά τη λέξη πλαστογραφία προ-
στίθενται οι  λέξεις  «υφαρπαγή ψευδούς  βεβαίωσης,
χρήση υφαρπαχθείσης ψευδούς βεβαίωσης».

6. Το άρθρο 16 του π.δ. 340/1998 καταργείται µετά την
παρέλευση ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος. Οι άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος λογιστή - φο-
ροτεχνικού εκδοθείσες που εκδόθηκαν µε το άρθρο 16
π.δ. 340/1998 εξακολουθούν να ισχύουν.

Η.6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ  ΝΟΜΩΝ
1906/1990, 3614/2007 ΚΑΙ 4070/2012

1. α. H υποπαράγραφος α΄ της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 10 του ν. 1906/1990 (Α΄ 157) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«α. Οι υφιστάµενες διεθνείς τακτικές λεωφορειακές
γραµµές µεταξύ Ελλάδας και χωρών που δεν είναι µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  διατηρούνται  έως  τις
30.6.2013. Ειδικά  οι  διεθνείς  τακτικές  λεωφορειακές
γραµµές µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας διατηρούνται έ-
ως τις 31.12.2012.»
β. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί ή τροποποιηθεί µετά τη

θέση σε ισχύ της παραγράφου 15 του άρθρου 185 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για τις διεθνείς τακτικές λεωφορει-
ακές γραµµές µεταξύ Ελλάδας και χωρών που δεν είναι
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται σε ισχύ µέ-
χρι τις 30.6.2013. Ειδικά οι άδειες για διεθνείς λεωφο-
ρειακές γραµµές µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας διατη-
ρούνται έως τις 31.12.2012.
γ. Οι διατάξεις των ανωτέρω υποπεριπτώσεων α΄ και

β΄ ισχύουν αναδροµικά από 10.10.2012.
2. α. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 25

του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), που προστέθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 242 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«β. Στις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις δηµοσίων
έργων που έχουν προκηρυχθεί χωρίς πρόβλεψη χορήγη-
σης προκαταβολής στη διακήρυξη ή µε πρόβλεψη προ-
καταβολής µικρότερης του δέκα τοις εκατό (10%), δύνα-
ται να χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή, κατά πα-
ρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου
51 του ν. 3669/2008, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει
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ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της
σύµβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ), έναντι ισόπο-
σης εγγυητικής επιστολής.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 25 του ν.

3614/2007 προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως:
«γ. Τα ανωτέρω εδάφια α΄ και β΄ αφορούν και τα συγ-

χρηµατοδοτούµενα έργα που ανατίθενται από τους ΟΤΑ
α΄ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα και κατισχύουν
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης για τους φορείς
αυτούς.»

3. Το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 141
Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραµµένων επιχει-

ρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποί-
ες έχουν ηµεροµηνία λήξης από 1.7.2012 έως 30.6.2013
ή έχουν πάρει παράταση, σύµφωνα µε το άρθρο 141 του
ν. 4070/2012 έως τις 31.12.2012, παρατείνονται µέχρι
30.6.2013, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό
αίτηµα έως και εξήντα (60) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σηµείωση επί της βεβαίωσης
εγγραφής της εταιρείας για τη χορηγηθείσα παράταση.
Βεβαιώσεις εγγραφής χωρίς τη σχετική σηµείωση λή-
γουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»

4. Οι εισφορές που από την ισχύουσα νοµοθεσία υπο-
λογίζονταν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συ-
νοµολογούµενης ή της νοµίµου αµοιβής των µηχανικών
δεν εισπράττονται εφεξής υπέρ του Τεχνικού Επιµελη-
τηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Επίσης, ποσοστό δύο επί τοις
χιλίοις (2‰) εκ των καταβαλλόµενων ποσών στους ανα-
δόχους για την εκτέλεση δηµοσίων έργων, όπως προ-
βλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία παύει να αποτε-
λεί πόρο του Τ.Ε.Ε.. Κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική
διάταξη παύει να ισχύει.

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑ-

ΤΩΝ
1. Στο  τέλος  της  παρ . 2 του  άρθρου  7 του  π.δ.

432/1981 (Α΄ 118) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Επιτροπή Ερευνών µετά από έγκριση της Συγκλή-

του του Πανεπιστηµίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύ-
ναται να αποδίδει στον προϋπολογισµό του αντίστοιχου
Α.Ε.Ι. ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) του αδιά-
θετου αποθεµατικού για την κάλυψη των λειτουργικών
του αναγκών.»

2.α. Η  παράγραφος 2 του  άρθρου  µόνου του
ν.δ. 3883/1958 (Α΄ 181) «Περί µειώσεως της προσθέτου
φορολογίας του άρθρου 8 του Α.Ν. 788/1948 και επεκτά-
σεως ταύτης επί πάντων των εκ του εξωτερικού εισαγο-
µένων εις την χώραν εµπορευµάτων», αντικαθίσταται ως
εξής:

«2. Τα εκ της κατά την παράγραφο 1 έσοδα φορολο-
γίας αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.»
β. Η  ισχύς  της  παρ . 2 του  άρθρου  µόνου του  ν.δ.

3883/1958, όπως αντικαταστάθηκε µε την προηγούµενη
υποπερίπτωση, αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2012. 

Θ.2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ-
ΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

1.α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 ( Α΄ 71)
µε τίτλο «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», τροποποιείται ως ε-
ξής: 

«1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε τρία
(3) έτη διαγωνισµό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης
εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα µε σκοπό το
διορισµό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ύστερα από αίτηµα του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, το οποίο διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκ-
παιδευτικές ανάγκες.»

β. Το στοιχείο δ΄  της παραγράφου 10 και η παρ. 14
του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 καταργούνται.

2. Το στοιχείο α΄  της παρ. 1 του Κεφαλαίου β΄  του
άρθρου 16 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«(α) Για το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας και την
ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος και µε δαπάνη
του Δηµοσίου από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης, από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανε-
ξαρτήτως βαθµίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης µε
απόφαση του  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού σε περιπτώσεις υπεραριθ-
µίας. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, ορίζονται η διαδικασία και
τα κριτήρια, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται τα έτη
προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση και άλλα, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διενέρ-
γεια των µεταθέσεων.»

3. Διατηρείται η εγγραφή σε επετηρίδα ιδιωτικών εκ-
παιδευτικών για τα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 682/1977 (Α΄ 244).

Θ.3. ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ,
ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε-
ΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ.

1. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστι-
τούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), χορηγεί-
ται σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα και ενώσεις
προσώπων, µε απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας  και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. α) Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντι-
στηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυ-
σικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε απόφα-
ση του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσα-
νατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 1 της παραγράφου

6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), αντικαθίστα-
ται ως εξής:
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«Φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώ-
πων και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
παρέχουν υπηρεσίες µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.»
γ) Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης διακρίνονται σε Κέ-

ντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βί-
ου Μάθησης Επιπέδου Δύο, του επιπέδου εξαρτώµενου
από την κτηριολογική υποδοµή.

3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και
η λειτουργία των µονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης
αρχίζει το επόµενο σχολικό έτος.

4. Σε  φυσικό  πρόσωπο  χορηγείται  άδεια  ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο,
Φροντιστηρίου και  Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
(β) έχει µόνιµη εγκατάσταση σε κράτος − µέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υ-

παλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού,
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί  σε  κατάσταση πτώχευσης και

δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση
πτώχευσης,

(στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδι-
κο βούλευµα σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλλη-
λικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, 

(ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή
ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστή-
ρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή
για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

(η) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της α-
νάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας
για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης την τελευταία δεκαετία.

5. Σε νοµικό πρόσωπο και Ν.Π.Δ.Δ. χορηγείται άδεια ι-
διωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μά-
θησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Δύο , Φροντιστηρίου  και  Κέντρου  Ξένων  Γλωσ-
σών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋ-
ποθέσεις:

(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος
- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) ο σκοπός του, σύµφωνα µε το καταστατικό του, α-
φορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης,

(γ) οι µέτοχοι ή εταίροι του δεν έχουν την ιδιότητα του
δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
και κληρικού,

(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί  σε  κατάσταση πτώχευσης και

δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση
πτώχευσης,

(στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της α-
νάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας
για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης την τελευταία δεκαετία,

(ζ) ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου πρέ-
πει να πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ΄, δ΄, ε΄,
στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

6. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτού-
του Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μά-
θησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξέ-
νων Γλωσσών χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφό-
σον για τα φυσικά πρόσωπα συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις της παραγράφου 4 και για τα νοµικά πρόσωπα οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

7. Η ένωση προσώπων ορίζει υπεύθυνο κατά νόµο στο
πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις των στοιχείων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της
περίπτωσης 4 της παρούσας υποπαραγράφου. 

8. Για την κτιριολογική υποδοµή των ιδιωτικών σχολεί-
ων Πρωτοβάθµιας  και  Δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης,
των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµα-
τικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο ανά κτιριολογική µονάδα (αυτοτελές
κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτήριο), απαιτείται: 
α) το κτίριο να έχει ισχύουσα πολεοδοµική άδεια χρή-

σης εκπαιδευτηρίου,
β) επαρκής και οµοιόµορφος τεχνητός φωτισµός και ε-

ξαερισµός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που χρησι-
µοποιούνται για βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι ερ-
γαστηρίων και βιβλιοθηκών,
γ) ελάχιστο εµβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέ-

ντε (15) τετραγωνικά µέτρα και ενάµιση (1,5) τετραγωνι-
κό µέτρο ανά εκπαιδευόµενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
δ) δύο  (2) τετραγωνικά  µέτρα ανά  εκπαιδευόµενο

στους αύλειους χώρους. Στον αύλειο χώρο συνυπολογί-
ζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδροµοι, αλλά όχι
τα δώµατα,
ε) πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύµφω-

να µε τις ισχύουσες διατάξεις,
στ) δυνατότητα πρόσβασης σε Άτοµα µε Ειδικές Ανά-

γκες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τουλάχιστον
σε µία κτιριολογική µονάδα (κτήριο ή όροφο),
ζ) στα Νηπιαγωγεία που έχουν δυναµικότητα έως εξή-

ντα (60) νήπια δεν έχει εφαρµογή το στοιχείο α΄ και το
στοιχείο δ΄ της παρούσης. Το κτίριο στο οποίο στεγάζο-
νται πρέπει να διαθέτει ισχύουσα οικοδοµική άδεια και
την πυροπροστασία όπως αυτή ρυθµίζεται από τις σχετι-
κές διατάξεις.
Στην παρούσα ρύθµιση εντάσσονται και τα Κέντρα Δια

Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, τα Φροντιστήρια και τα Κέ-
ντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία δεν υπάγονται στην πε-
ρίπτωση 10 της παρούσας υποπαραγράφου.

9. Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α΄ της προηγούµε-
νης περίπτωσης 8, αυτοτελή κτίρια που διαθέτουν ισχύ-
ουσα οικοδοµική άδεια για άλλη χρήση, δεν χρησιµοποι-
ούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια.

10. Για την κτιριολογική υποδοµή του Κέντρου Δια Βί-
ου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Φροντιστηρίων και των
Κέντρων Ξένων Γλωσσών απαιτείται ανά κτιριολογική
µονάδα (αυτοτελές κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτή-
ριο):
α) ισχύουσα οικοδοµική άδεια,
β) πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύµφωνα µε τις ι-

σχύουσες διατάξεις,
γ) ο συνολικός αριθµός εκπαιδευοµένων ανά ώρα να

µην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόµου ανά τρία (3)
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τετραγωνικά µέτρα στο συνολικό εµβαδόν του φορέα
και τον αριθµό των εβδοµήντα πέντε (75) εκπαιδευόµε-
νων,
δ) ενάµισι (1,5) τετραγωνικό µέτρο ανά εκπαιδευόµε-

νο στις αίθουσες διδασκαλίας, 
ε) επαρκής  και  άµεσος  φυσικός  φωτισµός  και  αερι-

σµός, 
στ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόµενους,
ζ) ελάχιστο  εµβαδό  αίθουσας  διδασκαλίας  δώδεκα

(12) τετραγωνικά µέτρα και 
η) βεβαίωση δύο µηχανικών περί της στατικής επάρ-

κειας του κτηρίου ως προς το µέγιστο προβλεπόµενο
πληθυσµό.»

11. Η  άδεια  ιδιωτικού  σχολείου  Πρωτοβάθµιας  και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ιν-
στιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ -
ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέ-
ντρου Ξένων Γλωσσών τροποποιείται µετά από αίτηση ,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγη-
ση αυτής.
Αιτήσεις για τροποποίηση της άδειας υποβάλλονται ά-

παξ ετησίως έως την 30ή Απριλίου εκάστου έτους για το
επόµενο διδακτικό έτος.

12. Οι ανωτέρω φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται, ε-
πί ποινή ανάκλησης αυτής της άδειας, να ενηµερώνουν
εγγράφως την  αρχή  που  χορηγεί  την  άδεια  ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, για κά-
θε µεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της ή συν-
δροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων.

13. Για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολ-
λεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ι.Ε.Κ.), ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προ-
σόντων και  Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει  γνώµη  προς  τον  Υπουργό
Παιδείας και  Θρησκευµ άτων, Πολιτισµού  και  Αθλητι -
σµού, ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων του ι-
σχύοντος Οικοδοµικού Κανονισµού. Εφόσον διαπιστω-
θούν κτιριολογικές διαφοροποιήσεις, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις
γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη, ο οποίος εντός τριάντα (30)
ηµερών οφείλει να συµµορφωθεί. Για τη διατύπωση γνώ-
µης κατατίθεται χρηµατικό ποσό υπέρ του Εθνικού Ορ-
γανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το ύψος του οποίου
καθορίζεται µε απόφαση  των  Υπουργών  Παιδείας  και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονο-
µικών της παραγράφου 18 του παρόντος.

14. α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποι-
ούνται ετησίως  µε τη  διαδικασία  της  αναγγελίας  του
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), µε την προσκόµιση των
κάτωθι:

i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί µη µεταβολής
των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παρα-
γράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών
των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος. Εφόσον έ-
χουν επέλθει µεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης
της άδειας µε την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική
τεκµηρίωση.

ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, όπου αυ-
τή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.

iii) Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης ή περί µη υποβο-
λής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου
αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
β. Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου εκά-

στου έτους.
15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται τα α-
παιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση , την τροπο-
ποίηση και την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολεί-
ου Πρωτοβάθµιας  και  Δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης,
Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φρο-
ντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε φυσικά, νο-
µικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθ-
µίζεται κάθε σχετικό θέµα.

16. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση
της άδειας Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
µατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσ-
σών υποβάλλονται και τα προγράµµατα σπουδών προς
έγκριση. Η διαδικασία της εγκρίσεως των προγραµµά-
των σπουδών καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και  Θρησκευµ άτων, Πολιτισµού  και  Αθλητι -
σµού.

17. Αναπόσπαστο στοιχείο όλων των ανωτέρω αδειών
αποτελεί και ο διακριτικός τίτλος. 

18. Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικά, νοµικά πρόσω-
πα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. την τροποποίηση
και την επικαιροποίηση αυτής απαιτείται παράβολο -ή
χρηµατικό ποσό για τους φορείς που αδειοδοτούνται α-
πό τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- το ποσό του οποίου καθορίζεται µε
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Θ.4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
1. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευ-

τεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστι-
τούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου
Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται  µε απόφαση  της  αρχής
που εκδίδει την άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορή-
γησής της ή συντρέξουν οι ασυµβίβαστες ιδιότητες που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,

(β) εάν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγηθεί-
σας άδειας ή παράβαση των διατάξεων που διέπουν τη
λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων των περιπτώσε-
ων 1 και 2 του παρόντος, ακόµα και αν πρόκειται για α-
βλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του ελέγχου για
τη χορήγηση της άδειας,

(γ) µε αίτηση του κατόχου της άδειας. Στην περίπτωση
αυτή η άδεια ανακαλείται µετά το πέρας του διδακτικού
έτους ή του εξαµήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανά-
λογα µε τη διάρθρωση του προγράµµατος σπουδών του
φορέα.

2. Χορηγηθείσα άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιω-
τικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
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Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και
Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται αυτοδικαίως ε-
φόσον ο εκπαιδευτικός φορέας δεν λειτουργήσει εντός
δύο (2) ηµερολογιακών ετών.

3. Στο φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο, ένωση προ-
σώπων ή Ν.Π.Δ.Δ. η άδεια των οποίων ανακαλείται ως
διοικητική κύρωση, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για φο-
ρέα εκπαίδευσης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαρα-
γράφου Θ.1. της παρούσας παραγράφου ή άλλης µορ-
φής για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών.

Θ.5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕ-
ΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛ -
ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ  ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ  ΚΑΙ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ  ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ

1. Επιτρέπεται η  µεταβίβαση της  άδειας  ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, Κολλεγίου , Φροντιστηρίου  και  Κέντρου  Ξένων
Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρ-
τισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Έ-
να και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο εφόσον
τόσο το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο, η ένωση προσώ-
πων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που µεταβιβάζει την άδεια, όσο και το
φυσικό ή  νοµικό  πρόσωπο  ή  η  ένωση  προσώπων  ή  το
Ν.Π.Δ.Δ. όπου µεταβιβάζεται η άδεια, -έχει τις κατά νό-
µο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

2. Η µεταβίβαση εγκρίνεται από το αρµόδιο για τη χο-
ρήγηση της άδειας όργανο. Για την έγκριση της µεταβί-
βασης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, συνοδευ-
όµενη από τη σύµβαση µεταβίβασης, και τον τελευταίο ι-
σολογισµό του µεταβιβάζοντος και του αποκτώντος την
άδεια, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που α-
ποδεικνύει την πλήρωση, των προϋποθέσεων της περί-
πτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου. 

3. Κατά τη διαδικασία µεταβίβασης διατυπώνεται γνώ-
µη από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),
όπου απαιτείται, της περίπτωσης 13 της υποπαραγρά-
φου Θ.5. της παρούσας παραγράφου. 

4. Η ως άνω αίτηση για έγκριση µεταβίβασης, συνο-
δεύεται από παράβολο ή χρηµατικό ποσό για τους φο-
ρείς που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το ποσό
του οποίου καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και
Οικονοµικών.

5. Απαγορεύεται ρητά η εκµίσθωση των αδειών των
περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.15 της πα-
ρούσας παραγράφου από τον ιδιοκτήτη ή τους κληρονό-
µους αυτού.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται να συνυποβάλονται για τη
µεταβίβαση και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.

Θ.6. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑ-
ΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η συστέγαση, καθώς και η από κοινού προβολή, α-
ναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήµιση ή επιγραφή των µο-
νάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται εάν προκαλεί-
ται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των

καταναλωτών σχετικά µε τον πάροχο των επί µέρους εκ-
παιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο και τον
απονεµόµενο τίτλο των παρεχόµενων σπουδών. 

2. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοι-
πών υποδοµών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και των Ιδιωτικών Ινστι-
τούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), δύναται
να χρησιµοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωρα-
ρίου για την παροχή άλλων υπηρεσιών εκπαίδευσης και
κατάρτισης.

Θ.7. ΚΟΛΛΕΓΙΑ 
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α΄177), ό-

πως τροποποιήθηκε  µε το  άρθρο  45 του  ν. 3848/2010
(Α΄71), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα  κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής
µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέ-
χουν κατ΄ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συµφωνιών
πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης (franchising) µε
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, ανα-
γνωρισµένα από τις αρµόδιες αρχές στη χώρα που ε-
δρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο(bachelor)
τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης,
ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, περιλαµβάνο-
νται στη συγκεκριµένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υ-
πηρεσιών µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης, τα προγράµµατα σπουδών των οποίων οδη-
γούν σε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα
συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών έχουν πιστοποίη-
ση (accreditation) από διεθνείς οργανισµούς πιστοποίη-
σης. Τα ανωτέρω πτυχία και τίτλοι, καθώς και οι βεβαιώ-
σεις, τα  πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε άλ-
λης ονοµασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν
είναι ισότιµες  µε τους  τίτλους  που  χορηγούνται  στο
πλαίσιο του ελληνικού συστήµατος τυπικής εκπαίδευ-
σης.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008, ό-
πως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Τµήµα Κολλεγίων, το
οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και  έχει  τις  αρµοδιότητες  που  ορίζονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Του
Τµήµατος αυτού προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Δι-
οικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008, ό-
πως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αποκλειστικά και µόνο Κολλέγια που έχουν ισχύ-
ουσα άδεια µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
παρόντος.»

4. Στο άρθρο 10 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθη-
κε µε το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ρυθµίζονται θέµατα
που αφορούν στην παροχή προγραµµάτων σπουδών από
τα Κολλέγια.»
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5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του ν. 3696/2008 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού
προσώπου ή ο κατά νόµο υπεύθυνος της ένωσης προσώ-
πων και ο Διευθυντής του Κολλεγίου είναι υποχρεωµέ-
νοι να παρέχουν στο Τµήµα Κολλεγίων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο
της άσκησης των αρµοδιοτήτων του.»

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατά-
ξεων του  παρόντος  νόµου  επιβάλλονται  µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού στον ιδιοκτήτη ή στο νόµιµο εκπρόσωπο
ή στον υπεύθυνο κατά νόµο του Κολλεγίου.»

7. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 22 του ν.3696/2008 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά µε
τις κτιριολογικές υποδοµές, τους όρους λειτουργίας και
τις συνθήκες υγιεινής περιλαµβανοµένης της απαγόρευ-
σης της συστέγασης και της συλλειτουργίας πρόστιµο α-
πό 30.000 έως 50.000 ευρώ».

8. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά µε
τις κτιριολογικές υποδοµές, τους όρους λειτουργίας και
τις συνθήκες υγιεινής πρόστιµο περιλαµβανοµένης της
απαγόρευσης της συστέγασης και της συλλειτουργίας
από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση».

9. Όπου στις διατάξεις του ν. 3696/2008, αναφέρεται
«ίδρυµα της αλλοδαπής», νοείται «ανώτατο εκπαιδευτι-
κό ίδρυµα της αλλοδαπής» και όπου αναφέρεται «άδεια
ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» και «Ά-
δεια Λειτουργίας  Κέντρου  Μεταλυκειακής  Εκπαίδευ -
σης» νοείται «Άδεια Κολλεγίου».

Θ.8. ΔΙΔΙΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΑ
Το άρθρο 15 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 15
1. Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων εγγράφεται

µε αίτησή του σε Μητρώο Διδασκόντων, το οποίο τηρεί-
ται στο Τµήµα Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδει
και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής. Το διδακτικό προσω-
πικό των  Κολλεγίων  επιλέγεται  από  τους  ιδιοκτήτες
τους ή τον νόµιµο εκπρόσωπό τους υποχρεωτικώς µετα-
ξύ αυτών που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Διδα-
σκόντων.

2. Στην αίτησή τους για εγγραφή οι υποψήφιοι διδά-
σκοντες υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύ-
µατος ή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών
της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής.

(β) Παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται µε Α-
πόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών.

(γ) Βεβαίωση του συµπράττοντος ανωτάτου εκπαιδευ-
τικού ιδρύµατος του στοιχείου β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 εφόσον δεν κατατίθεται πράξη ισοτιµίας του
στοιχείου α΄ του παρόντος. 

(δ) Δήλωση του ν. 1599/1986 περί µη καταδίκης για ο-
ποιοδήποτε αδίκηµα που αποτελεί κώλυµα διορισµού σε
δηµόσια θέση.

3. Οι διδάσκοντες κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους
στα Κολλέγια υποβάλλουν τα εξής:

(α) Πιστοποιητικό  Πρωτοβάθµιας  Υγειονοµικής  Επι-
τροπής, που τηρείται στο Κολλέγιο που προσλαµβάνο-
νται και

(β) Ποινικό Μητρώο Δικαστικής Χρήσης.
4. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 2

του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 9 του ν. 4076/2012, διατηρείται σε ισχύ.

Θ.9. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 της Υ.Α.

19780/16.2.2011 (Β΄ 472) «Προϋποθέσεις και διαδικασία
χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέ-
ρων Σπουδών», αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η συνάφεια του τίτλου σπουδών προς το γνωστικό α-
ντικείµενο διδασκαλίας  του  προηγούµενου  εδαφίου
µπορεί να αντικαθίσταται από τετραετή αποδεδειγµένη
συναφή επαγγελµατική εµπειρία ή µε πιστοποιητικό εκ-
παιδευτή συναφούς ειδικότητας χορηγούµενο από Φο-
ρέα Πιστοποίησης αναγνωρισµένο από το Ελληνικό Κρά-
τος ή από Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισµένο από τις
αρµόδιες αρχές άλλου κράτους - µέλους.»

Θ.10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΕΚ
Το στοιχείο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 της Υ.Α.

Ζ/3378/1993 (Β΄ 722) «Τροποποίηση της Απόφασης Υ-
πουργού Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων
Ζ/3378/1993 «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορή-
γησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νοµικά Πρόσω-
πα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε,
συµπληρώθηκε και ισχύει, καταργείται.

Θ.11. ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΩΝ  ΕΠΑΓ -
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η υπ ’ αριθµ. 9.16031/Οικ. 3.2815/10.9.2009 (Β΄ 1999)

«Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης (ΚΕΚ)» κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, ισχύει έως την 30ή Αυγούστου 2013.

Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕ-
ΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑ-
ΣΚΑΛΙΑΣ

1. Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρων
Ξένων Γλωσσών, και η άδεια κατ ’ οίκον διδασκαλίας ό-
πως ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 70 και στην παρ. 2
του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287) αντίστοιχα α-
ντικαθίστανται µε αναγγελία έναρξης ασκήσεως του ε-
παγγέλµατος που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο ε-
δάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Η α-
ναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλµατος συνο-
δεύεται από όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που απαιτού-
νται για τη χορήγηση της άδειας.

2. Όπου στις κείµενες διατάξεις προβλέπεται άδεια
διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσ-
σών και άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας, εφεξής νοείται η
ως άνω αναγγελία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
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µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται τα δι-
καιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται µε την α-
ναγγελία έναρξης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φρο-
ντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον
διδασκαλίας και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.

4. Η αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως του επαγγέλµα-
τος συνοδεύεται από παράβολο, το ποσό του οποίου κα-
θορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
και Οικονοµικών.

Θ.13. ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΤΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΣΕ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
α. Η ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστή-

ρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παρ. 6 του άρθρου
70 του α.ν. 2545/1940 καταργείται. Η επικαιροποίηση του
φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση µεταβολής
των στοιχείων και των απαιτούµενων εκ του νόµου δικαι-
ολογητικών µε βάση τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε την
αναγγελία του προηγούµενου άρθρου, περιλαµβάνει ε-
τήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού µητρώου δικα-
στικής χρήσης εκ µέρους της αρµόδιας υπηρεσίας.

β. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και δικαιο-
λογητικών που έχουν κατατεθεί σύµφωνα µε την προη-
γούµενη υποπαράγραφο, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να
ενηµερώνει αµελλητί την αρµόδια υπηρεσία, επί ποινή α-
παγόρευσης της άσκησης του επαγγέλµατος της διδα-
σκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Θ.14. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑ-
ΛΙΑΣ

1. α. Η ανανέωση της άδειας κατ ’ οίκον διδασκαλίας
της παρ. 5 του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 καταργεί-
ται. Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού
σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και των απαι-
τούµενων εκ του νόµου δικαιολογητικών µε βάση τα ο-
ποία ο εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του άρθρου
24, περιλαµβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινι-
κού µητρώου δικαστικής χρήσης εκ µέρους της αρµόδιας
υπηρεσίας.

β. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και δικαιο-
λογητικών που έχουν κατατεθεί σύµφωνα µε την υποπα-
ράγραφο Θ.12., ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ενηµερώ-
νει αµελλητί την αρµόδια υπηρεσία, επί ποινή απαγόρευ-
σης της άσκησης του επαγγέλµατος της κατ’ οίκον διδα-
σκαλίας

Θ.15. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12

του ν. 3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα Ι.Ε.Κ. έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχι-

κής ή  και  συµπληρωµατικής  επαγγελµατικής  κατάρτι -
σης.»

2. Τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραµ-
µατεία Δια Βίου Μάθησης, ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέ-
σεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής µεταφέ-
ρονται στις  Περιφέρειες  στις  οποίες  έχουν  την  έδρα
τους από τις 30.6.2013 και αποτελούν εφεξής υπηρεσίες
τους. Η  αρµοδιότητα  της  οργάνωσης  και  λειτουργίας
των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει στις Περιφέρειες και η αρµοδιό-
τητα διαµόρφωσης  και  εποπτείας  του  εκπαιδευτικού
πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου

Μάθησης. Στις Περιφέρειες µεταφέρονται και οι προβλε-
πόµενοι πόροι του κρατικού προϋπολογισµού για τη λει-
τουργία τους.

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με  απόφαση  του  κατά  περίπτωση  αρµόδιου  Υ -
πουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να ι-
δρύονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργού-
νται δηµόσια Ι.Ε.Κ. από Υπουργεία ή από Περιφέρειες ή
από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Η αρµοδιότητα
της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει
στο Υπουργείο ή την Περιφέρεια ή το νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου  που  τα  συστήνει  και  η  αρµοδιότητα
διαµόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου
τους ανήκει στη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης.»

4. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών κα-
θορίζεται το σύστηµα πιστοποίησης της αρχικής επαγ-
γελµατικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. το οποίο εφαρµόζεται
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

5. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρονται Εργα-
στήρια Ελευθέρων Σπουδών νοούνται Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα. Όπου στις κείµενες διατάξεις
αναφέρονται Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
νοούνται Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.»

Θ.16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 38/2010
Το προεδρικό διάταγµα 38/2010 «Προσαρµογή της ελ-

ληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σε-
πτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγ-
γελµατικών προσόντων» (Α΄ 78) τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Με το παρόν διάταγµα:
1. Εναρµονίζεται η εθνική νοµοθεσία προς:
α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και  του  Συµβουλίου  της  7ης Σεπτεµβρίου  2005
«σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προ-
σόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσπί-
ζονται οι κανόνες, σύµφωνα µε τους οποίους αναγνωρί-
ζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νοµοθετικά ρυθ-
µιζόµενου επαγγέλµατος, τα επαγγελµατικά προσόντα
που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη
- µέλη (στο εξής αναφερόµενα ως «κράτη - µέλη κατα-
γωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωµα, να α-
σκεί αυτό το επάγγελµα.
β) Την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ης

Νοεµβρίου 2006 «για την προσαρµογή ορισµένων οδη-
γιών στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προ-
σώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της
Ρουµανίας», (Ε.Ε. αριθ. L 363/20.12.2006 σελ.141), κατά
το µέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

2. Ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της α-
ναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρ-
κειας σπουδών και φοίτησης, άλλων κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά µε την ανα-
γνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.»

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 2
1. Οι  διατάξεις  περί  αναγνώρισης  επαγγελµατικών

προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρόντος
εφαρµόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - µέλους ο οποί-
ος επιθυµεί να ασκήσει νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγ-
γελµα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελµατι-
κά του προσόντα σε άλλο κράτος - µέλος είτε ως αυτοα-
πασχολούµενος είτε ως µισθωτός, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλµατα.

2. Όταν για ένα συγκεκριµένο νοµοθετικά ρυθµιζόµε-
νο επάγγελµα έχουν θεσπισθεί, µε χωριστή κοινοτική
νοµοθετική πράξη, άλλες ειδικές ρυθµίσεις που σχετίζο-
νται άµεσα  µε την  αναγνώριση  των  επαγγελµατικών
προσόντων, δεν εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις
του παρόντος διατάγµατος.

3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελµατικής ισο-
δυναµίας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1
του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε κάθε υπή-
κοο κράτους - µέλους ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτ-
λο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους µέ-
λους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρµογής της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

4. Εξαιρούνται της εφαρµογής των διατάξεων περί α-
ναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας της παραγρά-
φου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλµατα του Κεφα-
λαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (ανα-
γνώριση βάσει του συντονισµού των ελάχιστων προϋπο-
θέσεων εκπαίδευσης ), εφαρµόζονται  αποκλειστικά  οι
διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί Γενικού συ-
στήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.»

3. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν έχουν εφαρµογή στις

περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»

4. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2

νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο α-
ναγνωρισµένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας
σπουδών και φοίτησης, που απονέµεται από ίδρυµα τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την εθνική νο-
µοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

5. Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως ε-
ξής:

«3. Η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αυτόν που απονέµεται στο πλαί-
σιο του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέ-
χει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελ-
λάδα πρόσβαση σε συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριό-
τητα ως µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος µε τις ίδιες
προϋποθέσεις µε τους  κατόχους  συγκρίσιµων  τίτλων
του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, εκτός των πε-
ριπτώσεων που απαιτούνται αυξηµένα ακαδηµαϊκά προ-
σόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών
και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.

4. Για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου, η οι-
κονοµική δραστηριότητα  στην  οποία  επιθυµεί  να  έχει
πρόσβαση ο αιτών στην Ελλάδα είναι η ίδια µε εκείνη για
την οποία διαθέτει τις γνώσεις και δεξιότητες στο κρά-
τος µέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόµενες δραστη-
ριότητες είναι αντίστοιχες.»

6. Στο π.δ. 38/2010 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:

«Άρθρο 9Α
Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου (άρθρα 5 έως 9) δεν

εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγµατος.»

7.α. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 10
προστίθεται αρίθµηση παραγράφου ως εξής: «1.».
β. Προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 10 ως εξής:
«2. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρµογή στις περιπτώ-

σεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
8. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρµογή στις

περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»

9. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρµογή στις

περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»

10. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι παράγραφοι 1 έως 7 δεν έχουν εφαρµογή στις

περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»

11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 οι λέξεις «ο Νο-
µάρχης της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης» αντικαθίστα-
νται ως εξής:«ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας».

12. Προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:

«Άρθρο 20Α
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 16 έως

20) δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγ-
µατος.»

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 οι λέξεις «Η Νο-
µαρχιακή Αυτοδιοίκηση» αντικαθίστανται ως εξής: «Η
Περιφέρεια».

14. Στο άρθρο 50 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 έχουν εφαρµογή και στις

περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2 και σε περίπτωση δικαιολογηµένων αµφιβολιών
οι αρµόδιες ελληνικές αρχές απαιτούν από τις αρµόδιες
αρχές άλλου κράτους - µέλους επιβεβαίωση του γνησίου
των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και των τίτλων εκ-
παίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος - µέλος.»

15. Στο άρθρο 52 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις περιπτώσεις

που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
16. Στο άρθρο 53 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις περιπτώσεις

που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως

εξής:
«1. Αρµόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των εν-

διαφεροµένων και να εκδίδει: α) τις αποφάσεις αναγνώ-
ρισης των επαγγελµατικών προσόντων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, είτε επί τη βάσει
του γενικού συστήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαί-
δευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της α-
ναγνώρισης της επαγγελµατικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κε-
φάλαιο ΙΙ) και β) τις αποφάσεις αναγνώρισης της επαγ-
γελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι το
Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων
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(Σ.Α.Ε.Π.).»
18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 54 οι λέξεις «Νο-

µαρχιακής Αυτοδιοίκησης » αντικαθίστανται  ως  εξής:
«Περιφέρειας».

19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 καταργείται.
20. Το άρθρο 55 αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 55
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-

των, Πολιτισµού και Αθλητισµού συλλογικό όργανο µε
την ονοµασία «Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατι-
κών Προσόντων», το οποίο λαµβάνει αποφάσεις για: α)
την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων σύµ-
φωνα µε τους όρους των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ του Τίτλου Ι-
ΙΙ, καθώς και του Τµήµατος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτ-
λου ΙΙΙ του παρόντος διατάγµατος και β) την αναγνώριση
της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων τυπικής α-
νώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2
του παρόντος διατάγµατος.

2. Στις αρµοδιότητες του Συµβουλίου ανήκουν ιδίως:
α) Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισµού για τη ρύθµιση

του τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων
για αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων και επαγ-
γελµατικής ισοδυναµίας, σύµφωνα µε τους όρους του
παρόντος διατάγµατος.
β) Η κρίση κάθε θέµατος κρίσιµου για την αναγνώριση

επαγγελµατικών προσόντων και ιδίως του ζητήµατος αν
απαιτείται η πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης προ-
σαρµογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε
δοκιµασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόµενο αυτής,
στο πλαίσιο του άρθρου 14 του παρόντος διατάγµατος.

γ) Η έκδοση απόφασης: i) για την αναγνώριση ή µη
των επαγγελµατικών προσόντων επί τη βάσει των προ-
σκοµιζοµένων τίτλων ή της κεκτηµένης επαγγελµατικής
πείρας, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος διατάγ-
µατος (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τµήµα 5) και ii) για την
αναγνώριση ή µη της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των
γνώσεων και των προσόντων που πιστοποιούνται από
τίτλο κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης προς τα πιστοποιούµενα µε
τίτλο που απονέµεται στο πλαίσιο του ηµεδαπού εκπαι-
δευτικού συστήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 2.
δ) Ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης από

το αρµόδιο όργανο των αποφάσεών του στις περιπτώ-
σεις επιβολής δοκιµασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκη-
σης προσαρµογής ή γραπτής δοκιµασίας επαγγελµατι-
κής ισοδυναµίας.
ε) Η γνωµοδότηση επί θεµάτων αναγνώρισης τίτλων ε-

παγγελµατικής εκπαίδευσης του Τίτλου ΙΙΙ - Κεφάλαιο ΙΙΙ
του παρόντος διατάγµατος, όταν αυτό ζητηθεί από την
αρµόδια αρχή.
στ) Ο έλεγχος των επαγγελµατικών προσόντων του

παρόχου υπηρεσιών, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγµατος,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρµόδια αρχή του άρ-
θρου 7 παράγραφος 6 του παρόντος διατάγµατος.»

21. Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 56 
1. Το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προ-

σόντων λειτουργεί σε δύο Τµήµατα ως εξής: Τµήµα Α΄
και Τµήµα Β΄.

2. Ο εσωτερικός κανονισµός του Συµβουλίου εγκρίνε-
ται από τα Τµήµατα Α΄και Β΄, κατόπιν εισήγησης της υ-

πηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγµατος. Σε
περίπτωση µη σύµπτωσης των αποφάσεων των Τµηµά-
των, υπερισχύει η απόφαση του Προέδρου.

3. Το Τµήµα Α΄ αποφαίνεται: α) επί αιτήσεων αναγνω-
ρίσεως επαγγελµατικών προσόντων, βάσει της Οδηγίας
2005/36/ΕΚ, επιπέδου αντιστοίχου προς τα οριζόµενα υ-
πό στοιχεία δ΄ και ε΄ του άρθρου 11 του παρόντος δια-
τάγµατος και β) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελ-
µατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευ-
σης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος δια-
τάγµατος.

4. Το Τµήµα Β΄ αποφαίνεται επί των λοιπών αιτήσεων
αναγνωρίσεως επαγγελµατικών προσόντων, εφόσον συ-
ντρέχει αρµοδιότητα  του  Συµβουλίου  σύµφωνα  µε το
άρθρο 55 του παρόντος διατάγµατος.

5. Το Τµήµα Α΄ του Συµβουλίου αποτελούν:
α) Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

(Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή
του άλλο Πάρεδρο του ιδίου Υπουργείου οριζόµενο µε
απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συµβουλίου του

Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), µε τον α-
ναπληρωτή του, οριζόµενοι µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του οργανισµού αυτού.
γ) Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένω-

σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού, µε αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας Διεύθυνσης.
δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-

πουργείου, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον
οικείο Υπουργό, για θέµατα νοµοθετικά ρυθµιζόµενων
στην Ελλάδα επαγγελµάτων.
ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή

συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελµατικής οργά-
νωσης, οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του από την ε-
παγγελµατική οργάνωση, για θέµατα νοµοθετικά ρυθµι-
ζόµενων στην Ελλάδα επαγγελµάτων.
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύµφωνα µε

το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός ε-
πιστήµονας µε εµπειρία στο χειρισµό θεµάτων αναγνώ-
ρισης επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής
ισοδυναµίας οριζόµενος από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε αναπλη-
ρωτή του άλλον ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία στο χειρι-
σµό των ως άνω θεµάτων.
ζ) Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του

παρόντος διατάγµατος µε αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας υπηρεσίας.
Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε

φορά από τον Πρόεδρο και µετέχουν στο Συµβούλιο κα-
τά περίπτωση ανάλογα µε την εξεταζόµενη υπόθεση.

6. Το Τµήµα Β΄ του Συµβουλίου αποτελούν:
α) Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

(Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή
του άλλο Πάρεδρο του ίδιου Υπουργείου οριζόµενο µε
απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
β) Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένω-

σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού, µε αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας Διεύθυνσης.
γ) Ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισµού Πιστο-
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ποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολι-
σµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), οριζόµενος  µε τον  αναπληρωτή
του από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-

πουργείου που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον
οικείο Υπουργό για θέµατα νοµοθετικά ρυθµιζόµενων
στην Ελλάδα επαγγελµάτων.
ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή

συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελµατικής οργά-
νωσης, οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του από την ε-
παγγελµατική οργάνωση για θέµατα νοµοθετικά ρυθµι-
ζόµενων στην Ελλάδα επαγγελµάτων.
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύµφωνα µε

το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός ε-
πιστήµονας µε εµπειρία στο χειρισµό θεµάτων αναγνώ-
ρισης επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής
ισοδυναµίας οριζόµενος από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε αναπλη-
ρωτή του άλλον ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία στο χειρι-
σµό των ως άνω θεµάτων.
ζ) Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του

παρόντος διατάγµατος µε αναπληρωτή του υπάλληλο
του ίδιου τµήµατος.
Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε

φορά από τον Πρόεδρο και µετέχουν στο Συµβούλιο κα-
τά περίπτωση ανάλογα µε την εξεταζόµενη υπόθεση.

7. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γραµµατείς των
Τµηµάτων του Συµβουλίου, µε τους αναπληρωτές τους
από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας του άρθρου 59 του
παρόντος διατάγµατος.

8. Εάν οι οικείες αρχές και επαγγελµατικές οργανώ-
σεις δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός ενός
µηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος ή εάν δεν υ-
πάρχουν αντίστοιχες επαγγελµατικές οργανώσεις, το
Συµβούλιο µπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκπρο-
σώπους τους.

9. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι διετής. Σε
περίπτωση αντικατάστασης µέλους του Συµβουλίου το
νέο µέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του
µέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται να
αντικαθιστά οποιοδήποτε µέλος του Συµβουλίου µε αι-
τιολογηµένη απόφασή του.

10. Κάθε Τµήµα του Συµβουλίου ευρίσκεται σε απαρ-
τία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των µελών του µε-
ταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι
αποφάσεις λαµβάνονται  µε την  απόλυτη  πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι-
σχύει η ψήφος του Προέδρου.

11. Κάθε Τµήµα συνεδριάζει µετά από έγγραφη πρό-
σκληση των µελών του από τον Πρόεδρο, ο οποίος συ-
ντάσσει την ηµερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί πριν α-
πό τη συνεδρίαση στα µέλη του Συµβουλίου.

12. Εισηγητής ενώπιον του Τµήµατος ορίζεται από τον
προϊστάµενο της Υπηρεσίας του άρθρου 59 ένας υπάλ-
ληλος της υπηρεσίας αυτής, ο οποίος αναπτύσσει την ει-
σήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε
περίπτωση που έχει γνωµοδοτήσει η Επιτροπή ή ο κατά
περίπτωση ειδικός επιστήµονας της παραγράφου 16 του
παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώ-
µες που διατυπώθηκαν στη σχετική γνωµοδότηση.

13. Το Συµβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν

πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρµόδιες αρχές της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.

14. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου, κατά την κρίση
του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συµβουλίου,
δύνανται να καλούνται εµπειρογνώµονες ή άλλοι ειδικοί
προκειµένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι α-
νωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανω-
τέρω συνεδριάσεις µπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφε-
ρόµενος να υποβάλει γραπτώς ή προφορικώς τις από-
ψεις του.

15. Ο Γραµµατέας του Τµήµατος τηρεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον
Πρόεδρο και  µεριµνά για  τη  σύνταξη  της  αποφάσεως
του Συµβουλίου.

16. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συµβούλιο δύ-
ναται: i) να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριµελείς
επιτροπές, αποτελούµενες από:
α) έναν εκπρόσωπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. µε τον αναπλη-

ρωτή του,
β) έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγ-

γελµατικής οργάνωσης µε τον αναπληρωτή του, προτει-
νόµενους από την επαγγελµατική οργάνωση,
γ) έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουρ-

γείου η οποία είναι αρµόδια για θέµατα άδειας άσκησης
του επαγγέλµατος που προτείνεται από τον οικείο Υ-
πουργό, µε τον αναπληρωτή του ή

ii) να ζητά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τον ορισµό, κατό-
πιν απόφασης του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου
Παιδείας και  Θρησκευµ άτων, Πολιτισµού  και  Αθλητι -
σµού, κατά περίπτωση ειδικού επιστήµονα από καθηγη-
τές όλων των βαθµίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων ή  από  οικεία  επαγγελµατική  οργάνωση  για
την υποβολή σε αυτό έγγραφης γνωµοδότησης.
Τα µέλη των τριµελών επιτροπών και ο ειδικός επιστή-

µονας δεν δύνανται να µετέχουν στο Συµβούλιο Ανα-
γνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων.
Εάν ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οι οικείες επαγγελµατικές οργα-

νώσεις και το οικείο Υπουργείο δεν υποδείξουν τον εκ-
πρόσωπό τους εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη του
σχετικού αιτήµατος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται να υποδείξει
εκπρόσωπο δικής του επιλογής.
Στις εργασίες των τριµελών επιτροπών παρίσταται ά-

νευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.
17. Έργο των τριµελών επιτροπών και του κατά περί-

πτωση ειδικού επιστήµονα της παραγράφου 16 του πα-
ρόντος άρθρου είναι η διατύπωση γνώµης επί της αιτή-
σεως ως προς την ανάγκη υποβολής του αιτούντος κατά
περίπτωση σε διαδικασία αντιστάθµισης ή σε γραπτή δο-
κιµασία επαγγελµατικής  ισοδυναµίας , καθώς  και  ως
προς το περιεχόµενο αυτής. Η διατύπωση γνώµης ολο-
κληρώνεται εντός ενός µηνός από της έκδοσης της απο-
φάσεως του Συµβουλίου για τη συγκρότηση της τριµε-
λούς επιτροπής ή της αποφάσεως του Γενικού Γραµµα-
τέα για τον ορισµό του κατά περίπτωση ειδικού επιστή-
µονα. Η εν λόγω γνωµοδότηση εισάγεται από τον ειση-
γητή στο Συµβούλιο.

18. Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών και του
γραµµατέα του Συµβουλίου, καθορίζεται µε απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού, και Οικονοµικών σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις.

19. Λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Συµ-
βουλίου διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικη-

64



τικής Διαδικασίας (άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999, 45
Α΄) και του Εσωτερικού Κανονισµού του Συµβουλίου.»

22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«1. Η αναγνώριση του δικαιώµατος ασκήσεως ορισµέ-
νου επαγγέλµατος , σύµφωνα  µε την  Οδηγία
2005/36/ΕΚ, γίνεται µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση
του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσό-
ντων ή µιας των λοιπών αρµόδιων προς τούτο αρχών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.

2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων
υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρό-
ντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υ-
ποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του πα-
ραρτήµατος VII του παρόντος διατάγµατος σε επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ορίζεται τυχόν α-
ντίκλητος του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοι-
κος Αθηνών. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή
του φακέλου εντός ενός µηνός από την παραλαβή και ε-
νηµερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγρα-
φα.»

23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9
ως εξής:

«7. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 εφαρµόζονται α-
ποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

8. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικο-
φανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων και να ζητή-
σει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστι-
κής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίη-
σή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ
του Δηµοσίου ύψους εκατό (100) ευρώ. Το Συµβούλιο Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων γνωστοποιεί
στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο µέ-
σα σε τρεις (3) µήνες.

9. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 έως 6 και 8 έχουν εφαρ-
µογή και στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγρα-
φο 3 του άρθρου 2 στις οποίες αρµόδιο όργανο για την
υποβολή και την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης ε-
παγγελµατικής ισοδυναµίας είναι το Συµβούλιο Αναγνώ-
ρισης Επαγγελµατικών Προσόντων.»

24. Προστίθεται άρθρο 57Α ως εξής:
«Άρθρο 57Α
Γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας
1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 3 του

άρθρου 2 του παρόντος το Συµβούλιο δύναται να απαιτεί
την υποβολή του αιτούντος σε γραπτή δοκιµασία εφό-
σον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά ουσιωδώς δια-
φορετικά γνωστικά αντικείµενα από εκείνα που καλύ-
πτονται από τους τίτλους που απονέµονται στο πλαίσιο
του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος ή/και εφόσον
η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά α-
πό εκείνη που απαιτείται στην Ελλάδα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια
αναφορικά µε τη πραγµατοποίηση της γραπτής δοκιµα-
σίας.»

25. Στο άρθρο 58 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 έχουν εφαρµογή και στις

περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»

26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Το Τµήµα που συστάθηκε µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 12 του π.δ. 165/2000 συνεχίζει να υφίσταται και
έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στο Συµβούλιο

Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων και ιδίως
δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για αναγνώρι-
ση επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής ισο-
δυναµίας, τις επεξεργάζεται, προετοιµάζει τους φακέ-
λους των αιτούντων και τους εισάγει στο Συµβούλιο Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων για την έκ-
δοση της απόφασης.
β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σηµείο Επαφής» για τους

ενδιαφεροµένους και ιδίως:
Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών

κρατών - µελών, καθώς και στα σηµεία επαφής των λοι-
πών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρή-
σιµη πληροφορία για την προβλεπόµενη στο παρόν διά-
ταγµα αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων και ε-
παγγελµατικής ισοδυναµίας και ιδίως σχετικά µε την ε-
θνική νοµοθεσία που διέπει τα επαγγέλµατα και την ά-
σκησή τους, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής νο-
µοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου
υπάρχουν. 
Συνδράµει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωµά-

των που παρέχει το παρόν διάταγµα και µέσω της συ-
νεργασίας µε τα άλλα «σηµεία επαφής» και τις λοιπές
αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Ελλάδας.
γ) Εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγω-

γής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε ευρωπαίους υπηκόους
κατόχους επαγγελµατικών προσόντων ηµεδαπής που ε-
πιθυµούν επαγγελµατική µετακίνηση και εγκατάσταση
σε άλλες χώρες εφαρµογής της εν λόγω Οδηγίας. Η αί-
τηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ύ-
ψους πενήντα (50) ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού.
δ) Αιτήσει της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Κεντρικό Σηµείο Επαφής την ενηµερώνει για την κατά-
ληξη των υποθέσεων που χειρίζεται δυνάµει του προη-
γούµενου εδαφίου, εντός δύο µηνών από την ηµεροµη-
νία κατά την οποία επιλαµβάνονται των εν λόγω υποθέ-
σεων.»

27. Η παρούσα σύνθεση του Συµβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελµατικών Προσόντων του άρθρου 56 του π.δ.
38/2010 καταργείται και το Συµβούλιο επανασυστήνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης 21.

Θ.17. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Θ΄ 

1. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν ήδη
χορηγηθεί παύουν να ισχύουν την 31η Αυγούστου 2013.
Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης, Κολλέγια, ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Φροντιστήρια και Κέντρα Ξέ-
νων Γλωσσών προκειµένου να συνεχίσουν τη λειτουργία
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τους µετά την 31η Αυγούστου 2013 οφείλουν να έχουν
αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου. Ειδικά, ως προς τα Κέντρα Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο η ανωτέρω ηµεροµηνία καθίσταται η 31η Δεκεµ-
βρίου 2013.

2. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
(ΚΕ.Μ.Ε.), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.),
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Φροντι-
στήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών των οποίων η άδεια
λειτουργίας ή η ισχύς των δικαιολογητικών που έχουν υ-
ποβάλει για την έκδοση των αδειών έχει λήξει, θεωρού-
νται ότι λειτουργούν νοµίµως έως την 31η Αυγούστου
2013 ή την 31η Δεκεµβρίου κατά τα ανωτέρω. Η ως άνω
επέκταση της ισχύος δεν αφορά στις περιπτώσεις που έ-
χει επέλθει ή θα επέλθει έως την ως άνω προθεσµία άρ-
ση ή ανάκληση άδειας λόγω επιβολής διοικητικής κύρω-
σης.

3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6. και οι
περιπτώσεις 4 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ.7. και η
υποπαράγραφος Θ.8. της παρούσας παραγράφου αρχί-
ζει την 1η Μαίου 2013.

4. Προγράµµατα σπουδών τα οποία λειτουργούν νοµί-
µως στο πλαίσιο αδειών λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ-
κειακής Εκπαίδευσης  (Κ.Ε.Μ.Ε) και  δεν  εντάσσονται
στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.13 της παρού-
σας παραγράφου, συνεχίζουν να παρέχονται έως την ο-
λοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών, οπότε και κα-
ταργούνται.

5. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περι-
πτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας
παραγράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας, ο έλεγχος της περίπτωσης 13 της υποπα-
ραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου αντικαθίστα-
ται από δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νο-
µίµου εκπροσώπου ή του κατά νόµο υπευθύνου ότι δεν
έχουν επέλθει µεταβολές στα κτίρια που ελέγχθηκαν ή
αδειοδοτήθηκαν µε την ισχύουσα άδεια.

Θ.18. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την 30ή Απριλίου 2013 καταργούνται:
α. Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8, τα στοιχεία α΄, β΄ και

δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, και τα άρθρα 19
και 20 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε µε το άρ-
θρο 45 του  ν. 3848/2010 (Α΄ 71), το  άρθρο  31 του  ν.
4027/2011 (Α΄ 233) και το άρθρο 9 του ν. 4076/2012 (Α΄
159).
β. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 1 και τα στοιχεία 3

και 4 της παραγράφου 6 του άρθρου 10 και η παράγρα-
φος 6 του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163).
γ. Οι παράγραφοι 1 του άρθρου 5, το άρθρο 7 και οι πα-

ράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 8 του ν. 682/1977
(Α΄ 244).
δ. Το άρθρο 65 του α.ν. 2545/1940, όπως τροποποιήθη-

κε από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011.
ε. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του α.ν.

2545/1940 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 παρ. 1
του ν. 3907/2011.

2. Από  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  καταργού-
νται:
α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1

ν. 3696/2008 , όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του

ν. 3848/2010 , το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 και το άρθρο
9 του ν. 4076/2012.
β. Το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του

ν. 3879/2010 κατά το µέρος που αφορά στα Κέντρα Με-
ταλυκειακής Εκπαίδευσης. 
γ. Οι παράγραφοι 2 και 7 του άρθρου 5, το άρθρο 6, η

παρ. 5 του άρθρου  8 και οι παράγραφοι 1 έως και 3 του
άρθρου 12 του ν. 682/1977.
δ. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 και το άρθρο

66 του α.ν. 2545/1940, , όπως τροποποιήθηκε από το άρ-
θρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011.
ε. Το άρθρο 13 του ν. 3879/2010. 

στ. Η  απόφαση  µε αρ . 916031/Οικ.3.2815/10.9.2009
(Β΄1999) «Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµα-
τικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» ισχύει έως την 30ή Αυγούστου
2013.
ζ. Οι  παράγραφοι 1 και  3 του  άρθρου  8 της  υ.α .  Ζ/

3378/1993 (Β΄ 722) «Τροποποίηση της  Απόφασης  Υ -
πουργού Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων
Ζ/3378/1993 «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορή-
γησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νοµικά Πρόσω-
πα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε,
συµπληρώθηκε και ισχύει.
η. Η µε αρ. ΣΤ/17029/22.7.2012 σχετικά µε «Τροποποί-

ηση της υ.α. Ζ/3378/93 (Β΄ 356) όπως τροποποιήθηκε,
συµπληρώθηκε και ισχύει (Β΄ 722). Οι παράγραφοι 2, 3, 4
και 5 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940. 
θ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940. 
ι. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει θέ-

µατα της παρούσας παραγράφου Θ΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛ-
ΛΑΓΗΣ

Ι .1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
H αµοιβή για η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης

κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και ε-
γκαταστάσεων κλιµατισµού καθορίζεται ελεύθερα µε έγ-
γραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Οι προ-
βλεπόµενες στο π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) ως ελάχιστες
νόµιµες αµοιβές καταργούνται. Οι εισφορές και τα δικαι-
ώµατα που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία,
υπολογίζονται εφεξής επί της συµβατικής αµοιβής.

Ι.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ
1. Επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης

στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του τιµήµατος
των πωλήσεων  ηλεκτρικής  ενέργειας  που  λαµβάνουν
χώρα κατά το χρονικό διάστηµα από 1.7.2012 έως και
30.6.2014 και  αφορά  τους  λειτουργούντες  σταθµούς,
καθώς και όσους σταθµούς τεθούν σε δοκιµαστική λει-
τουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εκα-

τοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιµήµατος πώλη-
σης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον Παρα-
γωγό στο Σύστηµα ή το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο ή στα η-
λεκτρικά συστήµατα των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών,
και ανέρχεται:
α) Σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους φωτοβολ-

ταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουρ-
γία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31.12.2011.
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β) Σε τριάντα τοις εκατό (30%) για τους φωτοβολταϊ-
κούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία
ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους µετά την 1.1.2012 και
η αποζηµίωση της παραγόµενης ενέργειας υπολογίζεται
βάσει της τιµής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α
του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοι-
χεί σε µήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012.
γ) Σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τους φωτοβολ-

ταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουρ-
γία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους µετά την 1.1.2012
και η αποζηµίωση της παραγόµενης ενέργειας υπολογί-
ζεται βάσει της τιµής αναφοράς του πίνακα του άρθρου
27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντι-
στοιχεί στο διάστηµα µεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9
Αυγούστου 2012.
δ) Σε δέκα τοις εκατό (10%) για τους λοιπούς σταθ-

µούς ΑΠΕ και τους σταθµούς ΣΗΘΥΑ.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να παραταθεί για έ-
να ακόµη έτος η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω ει-
σφοράς.
Η ανωτέρω εισφορά δεν επιβάλλεται στους φωτοβολ-

ταϊκούς σταθµούς για τους οποίους η αποζηµίωση της
παραγόµενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιµής α-
ναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009,
που αντιστοιχεί σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 9 Αυ-
γούστου 2012, καθώς  και  για  τους  φωτοβολταϊκούς
σταθµούς του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτο-
βολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
Τα ποσά που αντιστοιχούν στην ανωτέρω εισφορά υ -

πολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση α-
πό τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, για την περίπτωση των Μη Διασυν-
δεδεµένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αποτελούν
έσοδο του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 40 του ν.
2773/1999. Για τον υπολογισµό της εισφοράς εκδίδεται
εκκαθαριστικό σηµείωµα , αντίγραφο του  οποίου  απο -
στέλλεται στον υπόχρεο.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέ-
µα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου.

2. Η  παράγραφος 5α) του  άρθρου  27Α του  ν. 3734/
2009 (Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1
του άρθρου 186 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«5.α) Η σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκό σταθµό συνάπτεται για είκοσι έτη, συνο-
µολογείται µε την τιµή αναφοράς που αναγράφεται στον
ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιµή που ισχύει κα-
τά την ηµεροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουρ-
γίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λει-
τουργίας, κατά την ηµεροµηνία της ενεργοποίησης της
σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού.
Ο αρµόδιος διαχειριστής υποχρεούται στη θέση του

φωτοβολταϊκού σταθµού σε δοκιµαστική λειτουργία ή,
εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουρ-
γίας, στην ενεργοποίηση της σύνδεσής του, εντός προ-
θεσµίας ενός µήνα από τότε που ο ενδιαφερόµενος θα
δηλώσει την ετοιµότητα του σταθµού για έναρξη της δο-
κιµαστικής λειτουργίας ή για ενεργοποίηση της σύνδε-
σης, εφόσον, κατά την ηµεροµηνία υποβολής του σχετι-
κού αιτήµατος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα προβλεπόµε-
να στην οικεία σύµβαση σύνδεσης έργα επέκτασης για
σύνδεση ή έχει παρέλθει ο συνοµολογηµένος στην σύµ-
βαση σύνδεσης χρόνος υλοποίησης των εν λόγω έργων.

Εάν παρέλθει άπρακτο το ανωτέρω διάστηµα του ενός
µήνα για λόγους οφειλόµενους σε υπαιτιότητα του δια-
χειριστή, που διαπιστώνεται από τον ίδιο και γνωστοποι-
είται εγγράφως προς τον Λειτουργό της Αγοράς ή τον
διαχειριστή για τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά κατά περί-
πτωση, ως τιµή αναφοράς λαµβάνεται η τιµή που ανα-
γράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιµή
που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία παρέλευσης της ανωτέ-
ρω προθεσµίας  του  ενός  µήνα. Η  ανωτέρω  έγγραφη
γνωστοποίηση παρέχεται µόνον από ειδικώς εντεταλµέ-
να προς τούτο όργανα του αρµόδιου διαχειριστή, που α-
νακοινώνονται στον Λειτουργό της Αγοράς τη ΡΑΕ και
την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής. 
Σε κάθε περίπτωση η θέση του φωτοβολταϊκού σταθ-

µού σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται
περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της
σύνδεσής του, θα πρέπει να λάβει χώρα εντός προθε-
σµίας τριών (3) µηνών από την υποβολή σχετικού αιτή-
µατος, εφόσον, κατά την ηµεροµηνία υποβολής του σχε-
τικού αιτήµατος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα προβλεπό-
µενα στην οικεία σύµβαση σύνδεσης έργα επέκτασης
για σύνδεση ή έχει παρέλθει ο συνοµολογηµένος στη
σύµβαση σύνδεσης χρόνος υλοποίησης των εν λόγω έρ-
γων. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγού-
µενου εδαφίου ο διαχειριστής αποζηµιώνει τον ενδιαφε-
ρόµενο: α) µε το µισό του κόστους των έργων σύνδεσης,
όπως αυτό  αναγράφεται στη  σχετική  σύµβαση , εάν  ο
διαχειριστής ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του εντός
διαστήµατος τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή του
αρχικού αιτήµατος ή β) µε το σύνολο του κόστους των
έργων σύνδεσης σε κάθε άλλη περίπτωση.
Σε περίπτωση αδυναµίας σύνδεσης του σταθµού για

λόγους οφειλόµενους σε υπαιτιότητα του ενδιαφεροµέ-
νου, η οποία διαπιστώνεται από τον διαχειριστή και γνω-
στοποιείται εγγράφως προς τον Λειτουργό της Αγοράς
ή τον διαχειριστή για τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά κατά
περίπτωση, ιδίως σε περίπτωση ανακρίβειας της δήλω-
σης περί ετοιµότητας του δεύτερου εδαφίου, το αίτηµα
απορρίπτεται και ο ενδιαφερόµενος οφείλει να υποβάλει
εκ νέου αίτηµα για θέση του φωτοβολταϊκού σταθµού σε
δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίο-
δος δοκιµαστικής  λειτουργίας , για  ενεργοποίηση  της
σύνδεσής του, αφού παρέλθουν τουλάχιστον έξι (6) µή-
νες από  την  υποβολή  του  προηγούµενου  αιτήµατός
του.»

3. Για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς για τους οποί-
ους έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχει συ-
ναφθεί σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ή έχει
υποβληθεί αίτηση µε πλήρη φάκελο για σύναψη σύµβα-
σης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ως τιµή αναφοράς
λαµβάνεται η τιµή που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία σύνα-
ψης της σύµβασης ή υποβολής της αίτησης µε πλήρη
φάκελο, υπό την προϋπόθεση ότι η έναρξη δοκιµαστικής
λειτουργίας ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστι-
κής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους, θα
λάβει χώρα:
α. Για τους σταθµούς ισχύος έως και 10 MW, εντός α-

πώτατου χρονικού διαστήµατος τεσσάρων (4) µηνών α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος ή ενωρίτερα, όποτε συ-
µπληρωθούν δεκαοκτώ (18) µήνες από την υπογραφή
της σύµβασης, της παραγράφου 5α) του άρθρου 27Α του
ν. 3734/2009, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της µε
τον παρόντα νόµο. 
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β. Για τους σταθµούς ισχύος µεγαλύτερης από 10MW
καθώς και  για  τους  σταθµούς  ισχύος  µικρότερης των
10MW, σε περίπτωση που για τη σύνδεσή τους τα ανα-
γκαία νέα έργα σύνδεσης απαιτούν την κατασκευή ενός
τουλάχιστον νέου Υποσταθµού YT/MT, εντός απώτατου
χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών από τη δηµο-
σίευση του  παρόντος  ή  ενωρίτερα , όποτε  συµπληρω -
θούν τριάντα έξι (36) µήνες από την υπογραφή της σύµ-
βασης, της  παραγράφου 5(α) του  άρθρου  27Α του
ν. 3734/2009, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της µε
τον παρόντα νόµο.
Εάν η έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας, ή εάν δεν

προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, η ε-
νεργοποίηση της σύνδεσης των ανωτέρω σταθµών δεν
λάβει χώρα εντός των ανωτέρω προθεσµιών, ως τιµή α-
ναφοράς λαµβάνεται η τιµή που αναγράφεται στον πίνα-
κα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ι-
σχύει, και αντιστοιχεί στην τιµή που ισχύει κατά την ηµε-
ροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας ή της ε-
νεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθ-
µού κατά περίπτωση.

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν.
3468/2006 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Η σύµβαση σύνδεσης συνάπτεται εντός διαστήµατος
τριών (3) µηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήµα-
τος µε πλήρη φάκελο για σταθµούς ηλεκτρικής ενέργει-
ας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που, σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του άρθρου 4, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης
άδειας παραγωγής , και  εντός  έξι  (6) µηνών για  τους
σταθµούς του άρθρου 3. Οι Διαχειριστές υλοποιούν τα
έργα σύνδεσης που αναλαµβάνουν συµβατικά σε διά-
στηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει από την υπογραφή
της σύµβασης σύνδεσης: α) τους δώδεκα (12) µήνες για
σταθµούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαι-
τούνται εργασίες σε υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ, β) τους δεκα-
οκτώ (18) µήνες για σταθµούς που συνδέονται στο Δί-
κτυο εφόσον  απαιτούνται  εργασίες  σε  υποσταθµούς
ΥΤ/ΜΤ και γ) τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες για τους
σταθµούς που συνδέονται στο Σύστηµα. Με ειδικά αιτιο-
λογηµένη απόφασή τους, που κοινοποιείται στη ΡΑΕ, οι
διαχειριστές µπορούν σε συγκεκριµένες περιπτώσεις να
θέτουν µεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για την υλοποίη-
ση των έργων σύνδεσης, λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό
δυσκολίας κατασκευής των έργων αυτών. Η υποχρέωση
των Διαχειριστών για υλοποίηση των έργων σύνδεσης ε-
ντός των ανωτέρω προθεσµιών δεν ισχύει για: α) συ-
γκροτήµατα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος µεγαλύ-
τερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β) αιολικά πάρκα
που συνδέονται µε το Σύστηµα µέσω ειδικού προς τούτο
υποθαλάσσιου καλωδίου  και  γ) άλλα  αναλόγου  µεγέ-
θους σύνθετα έργα.»

Ι.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α΄

230) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μεταφορέας: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ε-

κτελεί µεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων µε ένα από
τα προβλεπόµενα µέσα στην παράγραφο 6.»

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
Οικονοµικών καθορίζονται λεπτοµέρειες για την διακίνη-

ση των πετρελαιοειδών προϊόντων από τους κατόχους
αδειών του παρόντος νόµου.»

3. Στο άρθρο 5Α του ν. 3054/2002 προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Η µεταφορά των βιοκαυσίµων και βιορευστών που
διαθέτουν οι  κάτοχοι  άδειας  Διάθεσης  Βιοκαυσίµων
πραγµατοποιείται µε βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιό-
κτητα ή µισθωµένα. Με την επιφύλαξη των σχετικών α-
γορανοµικών διατάξεων, o εκάστοτε κύριος του προϊό-
ντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα
και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέ-
τει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 17.
Οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίµων, µπορούν να

χρησιµοποιούν για  τη  µεταφορά των  βιοκαυσίµων  και
βιορευστών τις υπηρεσίες τρίτων (µεταφορέων), µη κα-
τόχων άδειας κατά το νόµο αυτόν, και στους οποίους
δεν πραγµατοποιείται µεταβίβαση της κυριότητας των
µεταφερόµενων προϊόντων. Η µεταφορά και η πώληση
των προϊόντων γίνεται µε παραστατικά των κατόχων ά-
δειας Διάθεσης Βιοκαυσίµων, οι οποίοι φέρουν την απο-
κλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για
την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακι-
νούν και διαθέτουν, µε την επιφύλαξη των σχετικών αγο-
ρανοµικών διατάξεων.
Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται

για τη διάθεση των βιοκαυσίµων και βιορευστών των κα-
τόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίµων πρέπει να φέρουν
εµφανώς, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα του κατό-
χου της άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίµων, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της άδειάς του, ή το εµπορικό σήµα του µετα-
φορέα µε τον οποίο έχει συναφθεί σύµβαση µεταφοράς,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η δαπά-
νη εγκατάστασης του σήµατος αυτού βαρύνει τον ιδιο-
κτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε περίπτωση χρη-
µατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε παρακράτηση κυριό-
τητας, η δαπάνη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή
του µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής της σήµανσης των ανωτέρω µεταφορικών
µέσων.»

4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6
του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Διαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων (βυτιοφόρων
οχηµάτων ή πλωτών εφοδιαστικών µέσων) που να µπο-
ρούν να εξασφαλίσουν την οµαλή τροφοδοσία της αγο-
ράς και την οµαλή και συνεχή διακίνηση των προϊόντων
που εµπορεύεται ο κάτοχος της άδειας Εµπορίας, λαµ-
βάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγρα-
φικών περιοχών που µπορεί να έχουν επιβληθεί στον κά-
τοχο της άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 του νό-
µου αυτού.
Τα µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και

πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαµενόπλοια ή σλέπια), ι-
διόκτητα και µισθωµένα, πρέπει να φέρουν εµφανώς, κα-
τά περίπτωση, το εµπορικό σήµα του κατόχου της άδειας
Εµπορίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς του, ή το
εµπορικό σήµα του µεταφορέα µε τον οποίο έχει συνα-
φθεί σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα των ε-
ταιρειών Εµπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 πρέπει να φέ-
ρουν επιπλέον ειδικά σήµατα. Η δαπάνη εγκατάστασης
των ανωτέρω σηµάτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µετα-
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φορικού µέσου, ενώ σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης ή αγοράς µε παρακράτηση κυριότητας, η δαπά-
νη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορι-
κού µέσου, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μετα-
φορών και Δικτύων και Οικονοµικών, καθώς και Ναυτι-
λίας και Αιγαίου όπου απαιτείται, καθορίζονται οι λεπτο-
µέρειες εφαρµογής της σήµανσης των ανωτέρω µετα-
φορικών µέσων και οι τεχνικές λεπτοµέρειες ανά είδος
καυσίµου.»

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ο  κάτοχος  άδειας  Εµπορίας  έχει , σύµφωνα  µε
τους όρους αυτής, την υποχρέωση της οµαλούς και συ-
νεχούς τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την ευθύνη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνη-
ση των προϊόντων που εµπορεύεται. Με την επιφύλαξη
των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύ-
ριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για
την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που δια-
κινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 17.»

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι κάτοχοι άδειας Εµπορίας µπορούν να χρησιµο-
ποιούν για τη µεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων
τις υπηρεσίες τρίτων (µεταφορέων) µη κατόχων άδειας
κατά το νόµο αυτό, και στους οποίους δεν πραγµατοποι-
είται µεταβίβαση της κυριότητας των µεταφερόµενων
προϊόντων. Η µεταφορά και η πώληση των πετρελαιοει-
δών προϊόντων γίνεται µε παραστατικά των κατόχων ά-
δειας Εµπορίας, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευ-
θύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα
και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέ-
τουν στους τελικούς καταναλωτές, µε την επιφύλαξη
των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων.»

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµπορίας προµηθεύο-
νται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας Ε-
µπορίας. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατη-
γοριών µε τα στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου 3 που
δεν προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο
άδειας Εµπορίας µε βάση αποκλειστική σύµβαση και δεν
φέρουν στο πρατήριό τους το εµπορικό σήµα αυτού («Α-
νεξάρτητα Πρατήρια») µπορούν να προµηθεύονται πε-
τρελαιοειδή προϊόντα και από κατόχους άδειας Διύλι-
σης, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κά-
τοχοι άδειας Λιανικής Εµπορίας του προηγούµενου εδα-
φίου υποχρεούνται  να  προβαίνουν  στον  εκτελωνισµό
των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων.
Η µεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που δια-

κινούν οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµπορίας, κατά τα α-
νωτέρω, πραγµατοποιείται  µε βυτιοφόρα  (Φ.Ι.Χ. και
Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητα ή µισθωµένα. Με την επιφύλαξη των
σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, o εκάστοτε κύριος
του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την
ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί
και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 17.
Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών

µε τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3, συµπερι-

λαµβανοµένων των  «Ανεξάρτητων Πρατηρίων», µπο-
ρούν να χρησιµοποιούν για τη µεταφορά των πετρελαιο-
ειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (µεταφορέων), µη
κατόχων άδειας κατά το νόµο αυτό, και στους οποίους
δεν πραγµατοποιείται µεταβίβαση της κυριότητας των
µεταφερόµενων προϊόντων. Η µεταφορά και η πώληση
των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται µε παραστατικά
των κατόχων άδειας Λιανικής Εµπορίας, οι οποίοι φέ-
ρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊό-
ντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς κατα-
ναλωτές, µε την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών
διατάξεων.
Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται

για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων των κα-
τόχων άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα
στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3, πρέπει να φέ-
ρουν εµφανώς, κατά περίπτωση, το εµπορικό σήµα του
κατόχου της άδειας Εµπορίας, εφόσον προµηθεύονται
πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας Εµπορίας µε
βάση αποκλειστική σύµβαση και φέρουν στο πρατήριό
τους το εµπορικό σήµα αυτού, άλλως, κατά περίπτωση,
το εµπορικό σήµα του κατόχου της Άδειας Λιανικής Ε-
µπορίας, του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας στην ο-
ποία ανήκουν, ή το εµπορικό σήµα του µεταφορέα µε τον
οποίο έχει συναφθεί σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η δαπάνη εγκατάστα-
σης του σήµατος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µετα-
φορικού µέσου, ενώ σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης ή αγοράς µε παρακράτηση κυριότητας, η δαπά-
νη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορι-
κού µέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής
της σήµανσης των ανωτέρω µεταφορικών µέσων.»

8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«8.α. Δεν  επιτρέπεται  η  διακίνηση  πετρελαιοειδών
προϊόντων από πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι άδειας
που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 του νόµου
αυτού ή από µεταφορείς που δεν έχουν συνάψει σύµβα-
ση µεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων µε κατόχους
αδειών του ίδιου άρθρου. Επίσης, δεν επιτρέπεται η δια-
κίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από και προς εγκατα-
στάσεις για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια λειτουρ-
γίας ή δεν λειτουργούν νόµιµα. Στα παραστατικά διακί-
νησης πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός άδειας λει-
τουργίας της εγκατάστασης προς την οποία πρόκειται
να γίνει η παράδοση.
β. Στις περιπτώσεις του άρθρου 5Α παράγραφος 4, του

άρθρου 6 παράγραφοι 7 και 8 και του άρθρου 7 παράγρα-
φος 2, µε την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών
διατάξεων, ο µεταφορέας, στον οποίον ο εκάστοτε κύ-
ριος του προϊόντος και κάτοχος της αντίστοιχης άδειας
αναθέτει µε σύµβαση τη µεταφορά του προϊόντος, έχει
την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσό-
τητα του προϊόντος που διακινεί κατά το στάδιο της µε-
ταφοράς.»

9. Η παράγραφος 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002
αντικαθίσταται ως εξής:

«8α. Δεν  επιτρέπεται  η  διακίνηση  πετρελαιοειδών
προϊόντων από κατόχους άδειας Εµπορίας, Λιανικής Ε-
µπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίµων, µε µεταφορικά µέ-
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σα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (ό-
πως δεξαµενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή µισθωµένα,
τα οποία δεν φέρουν:
αα) σε εµφανές σηµείο, κατά περίπτωση, το εµπορικό

σήµα του κατόχου άδειας Εµπορίας, άδειας Λιανικής Ε-
µπορίας ή Συνεταιρισµού ή Κοινοπραξίας αυτών, ή άδει-
ας Διάθεσης Βιοκαυσίµων, ή το εµπορικό σήµα του µετα-
φορέα µε τον οποίο έχουν συνάψει σύµβαση µεταφο-
ράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5γ και
8, του άρθρου 7 παρ. 2 και του άρθρου 5Α παρ. 4 του νό-
µου αυτού, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκ-
δοθεισών κανονιστικών πράξεων, και
ββ) ηλεκτρονικό  σύστηµα  γεωγραφικού εντοπισµού

(GPS). Η δαπάνη εγκατάστασης του συστήµατος αυτού
βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε
περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς µε πα-
ρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον µισθωτή ή
τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικο-
νοµικών, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτεί-
ται, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι ό-
ροι εγκατάστασης του ανωτέρω συστήµατος, το ακριβές
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγο-
ρίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτών εφοδια-
στικών µέσων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφα-
ση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση του συστήµα-
τος µε το οποίο θα αντλούνται και θα αξιοποιούνται οι
πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστηµα γεωγραφικού
προσδιορισµού (GPS) των µεταφορικών µέσων.
β. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊό-

ντων µε βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητα ή µισθω-
µένα, τα οποία δεν φέρουν:
αα) πιστοποιητικό ADR του βυτιοφόρου και του οδη-

γού αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α. 35043/
2524/1.9.2010 (Β΄ 1385) όπως ισχύει, καθώς και
ββ) ηλεκτρονικά αναγνώσιµο σήµα ψηφιακής ταυτότη-

τας του βυτιοφόρου και των ρυµουλκούµενων αυτού, ε-
φόσον υπάρχουν. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήµατος
αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ε-
νώ σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή αγοράς
µε παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον µι-
σθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου, αντί-
στοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθο-
ρίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκα-
τάστασης του ανωτέρω σήµατος, το ακριβές χρονοδιά-
γραµµα εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες βυτιο-
φόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που υπάγονται στην ανωτέρω
ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
γ. Στα µεταφορικά µέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή

πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαµενόπλοια και σλέπια), ι-
διόκτητα ή µισθωµένα, των κατόχων άδειας Εµπορίας,
Λιανικής Εµπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίµων, δύναται
να εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήµατα διασφάλισης
της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακί-
νηση προµετρηµένων ποσοτήτων καυσίµου, µέσω σφρά-
γισης των διαµερισµάτων, µε δυνατότητα τηλεµατικής
µεταφοράς δεδοµένων, σχετικών µε την οποιαδήποτε
παρέµβαση κατά τη διακίνηση. Η δαπάνη εγκατάστασης
του συστήµατος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του µετα-
φορικού µέσου, ενώ σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µί-

σθωσης ή αγοράς µε παρακράτηση κυριότητας, η δαπά-
νη βαρύνει τον µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορι-
κού µέσου, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και Ναυτι-
λίας και Αιγαίου όπου απαιτείται, καθορίζονται οι προ-
διαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης των
ανωτέρω συστηµάτων, το ακριβές χρονοδιάγραµµα ε-
φαρµογής, οι  συγκεκριµένες  κατηγορίες  βυτιοφόρων
(Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Α-

νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη χορήγηση αδειών κυκλο-
φορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων που δύναται να
έχουν στη κατοχή τους οι εταιρείες που διαθέτουν άδεια
Εµπορίας, Λιανικής Εµπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίµων
και ιδίως: α) οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλο-
φορίας, β) οι όροι και οι περιορισµοί ασκήσεως των δι-
καιωµάτων που παρέχονται µε τις άδειες κυκλοφορίας,
γ) η διαδικασία έκδοσης των αδειών, δ) οι αρµόδιες για
την έκδοση αρχές και τα υποβαλλόµενα ενώπιον τους
δικαιολογητικά και ε) οι µεταβατικές ρυθµίσεις για της ή-
δη διαθέτουσες άδειες κυκλοφορίας εταιρείες.»

10. Η παράγραφος 11 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002,
που προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 320
του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), αναριθµείται σε 12 και αντικα-
θίσταται ως εξής:

«12. Τα υγρά καύσιµα που διατίθενται στην κατανάλω-
ση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής
Επικράτειας, ιχνηθετούνται µε µοριακής τεχνολογίας ι -
χνηθέτες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα συγκεκριµένα
είδη υγρών καυσίµων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθ-
µιση και ρυθµίζονται τεχνικά ζητήµατα για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου ανά είδος καυσίµου, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Υγρά καύσιµα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή α-

ποθηκεύτηκαν κατά τα ανωτέρω και δεν ανιχνεύεται η
σήµανσή τους µε µοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεω-
ρούνται παράνοµα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά παρα-
στατικά.»

11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3054/2002
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όποιος χωρίς νόµιµη άδεια ή κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 8α περίπτωση α΄
του νόµου αυτού διυλίζει, αποθηκεύει, εµπορεύεται, δια-
κινεί, παραδίδει, προµηθεύει, εφοδιάζει, εµφιαλώνει ή
πωλεί αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή ή άλλα ενεργεια-
κά προϊόντα υπό την έννοια του παρόντος νόµου και µε
την επιφύλαξη των περί λαθρεµπορίας διατάξεων του Ε-
θνικού Τελωνειακού Κώδικα , τιµωρείται  µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή δέκα χι-
λιάδων (10.000) µέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.»

Ι.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Ν.4001/2011
Ο ν. 4001/2011 (Α΄ 179) τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως

εξής:
«2. Σε περίπτωση που έργα, τα οποία εντάσσονται στο

Πρόγραµµα Ανάπτυξης, δεν υλοποιούνται για λόγους ο-
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φειλόµενους σε  πταίσµα  του  αρµόδιου  Ανεξάρτητου
Διαχειριστή Μεταφοράς, η ΡΑΕ ενεργεί σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 63Θ εφόσον πρόκειται για το Ε-
ΣΦΑ ή το άρθρο 108 εφόσον πρόκειται για το Σύστηµα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως
εξής:

«4. Με απόφαση της ΡΑΕ, δύναται να ανατίθενται σε
Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήµατος, κατά τα προβλε-
πόµενα στα άρθρα 63Ι ή 111 του παρόντος νόµου, όλες ή
συγκεκριµένες αρµοδιότητες του διαχειριστή του ΕΣΦΑ
ή του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ό-
πως αυτές καθορίζονται µε τα άρθρα 68 και 94 αντίστοι-
χα, σε περίπτωση διαρκούς παραβίασης εκ µέρους του
αντίστοιχου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς των
υποχρεώσεων που υπέχει από την εθνική και ευρωπαϊκή
νοµοθεσία, και, ιδίως, σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση
µεροληπτικής συµπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα
Ολοκληρωµένης Επιχείρησης στην οποία ανήκουν».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Η τοποθέτηση ή η αποµάκρυνση του Υπευθύνου
Συµµόρφωσης Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63Η και 107, κα-
θώς και οι όροι της σχετικής εντολής που αυτοί λαµβά-
νουν από το Εποπτικό Συµβούλιο του Ανεξάρτητου Δια-
χειριστή Μεταφοράς, υπόκεινται σε προηγούµενη έγκρι-
ση της ΡΑΕ.»

4. Το άρθρο 62 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 62

1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων Διαχειριστή Συ-
στήµατος Μεταφοράς  Φυσικού  Αερίου , θα  πρέπει  να
πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:
(αα) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί επιχείρη-

σης που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσι-
κού αερίου και συγχρόνως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα
Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε διαχειρι-
στή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρι-
κής ενέργειας ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερί-
ου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε

(ββ) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί Διαχειρι-
στή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρι-
κής ενέργειας ή επί Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Α-
ερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν
άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαί-
ωµα σε  επιχείρηση  που  εκτελεί  οποιαδήποτε  από  τις
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ε-
νέργειας ή Φυσικού Αερίου.

(β) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορί-
ζουν µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκ-
προσωπευτική εξουσία σε Διαχειριστή Συστήµατος Με-
ταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυ-
σικού Αερίου και να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή
να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που ε-
κτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής
ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου
και

(γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι µέλος του
διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική
εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από

τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρι-
κής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και σε Διαχειριστή
Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Σύστηµα Με-
ταφοράς Φυσικού Αερίου.

2. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχεία α΄ και β΄, περιλαµβάνουν ειδικότερα:

(α) την εξουσία άσκησης δικαιωµάτων ψήφου,
(β) την εξουσία διορισµού µελών του διοικητικού συµ-

βουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόµιµα την ε-
πιχείρηση ή

(γ) την κατοχή πλειοψηφικού µεριδίου στο µετοχικό ή
εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή
Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

3. Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 61 θεωρείται ότι πληρούται όταν δύο ή περισσό-
τερες επιχειρήσεις που έχουν στην κυριότητά τους Συ-
στήµατα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου έχουν συστήσει
κοινοπραξία, η οποία ενεργεί ως Διαχειριστής Συστήµα-
τος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε δύο ή περισσότερα
κράτη - µέλη για τα εν λόγω Συστήµατα Μεταφοράς Φυ-
σικού Αερίου. Ουδεµία άλλη επιχείρηση επιτρέπεται να
συµµετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει εγκριθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ ως α-
νεξάρτητος διαχειριστής συστήµατος ή αν έχει πιστο-
ποιηθεί ως  ανεξάρτητος  διαχειριστής  µεταφοράς για
τους σκοπούς του Κεφαλαίου IV της ίδιας Οδηγίας.

4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφόσον το
πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στοιχεία
α΄, β΄ και γ΄, είναι το Ελληνικό Δηµόσιο ή άλλος φορέ-
ας, οργανισµός ή κρατικός λειτουργός του Δηµόσιου Το-
µέα, τότε δύο διαφορετικοί φορείς του Δηµόσιου Τοµέα
που ασκούν Έλεγχο αφ’ ενός στο διαχειριστή Συστήµα-
τος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστηµα Μεταφο-
ράς Φυσικού Αερίου και αφ’ ετέρου σε επιχείρηση που α-
σκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν
θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα, εφόσον
δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου τρίτου φορέα
του Δηµόσιου Τοµέα.

5. Οι Διαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου και το προσωπικό τους υπόκεινται στις υποχρεώ-
σεις εχεµύθειας σύµφωνα µε το άρθρο 66 του παρόντος
ως προς τις εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποί-
ες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν διαβιβά-
ζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ε-
νέργειας ή Φυσικού Αερίου.

6. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παρα-
γωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Α-
ερίου δεν δικαιούνται σε καµία περίπτωση να αποκτούν
τον Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα άµεσα ή
έµµεσα επί διαχωρισµένων Διαχειριστών Συστηµάτων
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της χώρας ή άλλων κρατών
- µελών, σύµφωνα  µε τις  διατάξεις  του  παρόντος  άρ-
θρου.

7. Κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση που έχει στην
κυριότητά της σύστηµα µεταφοράς σε καµία περίπτωση
δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται να λάβει µέτρα για
τη συµµόρφωσή της µε τις διατάξεις του παρόντος.»

5. Μετά το άρθρο 63 προστίθενται άρθρα 63Α έως 63Ι,
ως εξής:
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«Άρθρο 63Α
Ειδικές διατάξεις για τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

1. Ειδικώς όσον αφορά στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο οποίος συ-
στάθηκε µε το π.δ. 33/2007 (Α΄ 31) κατ’ εξουσιοδότηση
των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (Α΄ 313),
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για
τους Διαχωρισµένους Διαχειριστές Συστηµάτων Μετα-
φοράς Φυσικού Αερίου, εφόσον η ΔΕΠΑ Α.Ε. εξακολου-
θεί να συµµετέχει στο µετοχικό του κεφάλαιο. Στην πε-
ρίπτωση αυτή στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις των άρθρων 63Β ως και 63Θ και η παράγραφος 4
του άρθρου 63Ι.

2. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. δικαιούται ανά πάσα στιγµή να µεταβι-
βάσει τις  µετοχές του  ΔΕΣΦΑ Α.Ε . που  της  ανήκουν.
Στην περίπτωση  αυτή  εφαρµόζονται  και  στον  ΔΕΣΦΑ
Α.Ε. οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63.

Άρθρο 63Β
Πάγια στοιχεία, εξοπλισµός, προσωπικό και ταυτότητα

του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και σχέσεις του µε τη ΔΕΠΑ ΑΕ
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ στελεχώνεται µε όλο το ανθρώπινο

δυναµικό και εξοπλίζεται µε όλους τους τεχνικούς, υλι-
κούς και οικονοµικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του
παρόντος νόµου και για την άσκηση της δραστηριότητας
της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ειδικότερα:

(α) Τα πάγια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ά-
σκηση της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αε-
ρίου, συµπεριλαµβανοµένου του Συστήµατος Μεταφο-
ράς, είναι ιδιοκτησία του, όπως ορίζεται µε το άρθρο 7
του ν. 3428/2005 (Α΄ 313).

(β) Το προσωπικό που είναι απαραίτητο για την άσκηση
της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου,
συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης όλων των εταιρικών
καθηκόντων, πέραν του προσωπικού που έχει ήδη µετα-
φερθεί στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ µε το π.δ. 34/2007 (Α΄ 31) κατ’
εξουσιοδότηση του  άρθρου  7 του  ν. 3428/2005, προ -
σλαµβάνεται αποκλειστικά από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ.

(γ) Η εκµίσθωση προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών
προς οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε άλλο τµήµα ή
κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρηση της ΔΕΠΑ ΑΕ α-
παγορεύεται. Ωστόσο, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δικαιούται να παρέ-
χει υπηρεσίες στη ΔΕΠΑ ΑΕ, εφόσον πληρούνται σω-
ρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(αα) η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε
διακρίσεις εις βάρος άλλων Χρηστών του ΕΣΦΑ,

(ββ) διατίθεται σε όλους τους Χρήστες υπό τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις,

(γγ) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον α-
νταγωνισµό κατά την παραγωγή ή προµήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας ή φυσικού αερίου, και

(δδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω
υπηρεσιών έχουν προηγουµένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ.

2. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού
Συµβουλίου δυνάµει του άρθρου 63Ε του παρόντος, οι
κατάλληλοι οικονοµικοί πόροι για µελλοντικά επενδυτι-
κά σχέδια ή/και για την αντικατάσταση των υφιστάµενων
πάγιων στοιχείων του ΕΣΦΑ παρέχονται στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ
σε εύθετο χρόνο από τη ΔΕΠΑ ΑΕ, κατόπιν σχετικού αι-
τήµατός του.

3. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ απαγορεύεται:
(α) Να δηµιουργεί σύγχυση µε την ταυτότητα, τις ανα-

κοινώσεις, τα σήµατα και τις εγκαταστάσεις του, όσον α-

φορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ ή οιουδήπο-
τε µέρους της.

(β) Να µοιράζεται συστήµατα πληροφορικής ή εξοπλι-
σµό, χώρους και συστήµατα ασφαλείας µε οποιοδήποτε
τµήµα της ΔΕΠΑ ΑΕ ή να συνεργάζεται µε τους ίδιους
συµβούλους ή εξωτερικούς εργολάβους για τα συστήµα-
τα πληροφορικής ή τον εξοπλισµό και τα συστήµατα α-
σφαλείας του.

(γ) Να αναθέτει τον έλεγχο των λογαριασµών του σε
ελεγκτή που ελέγχει τους λογαριασµούς της ΔΕΠΑ ΑΕ
ή άλλου τµήµατος ή κλάδου αυτής.

4. Είναι δυνατή η τροποποίηση της επωνυµίας του ΔΕ-
ΣΦΑ ΑΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ε-
φόσον τούτο δεν συνεπάγεται παράβαση των διατάξεων
της παραγράφου 3.

Άρθρο 63Γ
Μέτρα ανεξαρτησίας του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 63Ε,
63Θ παράγραφοι 9 και 10 και 63Ι, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ έχει την
αποκλειστική αρµοδιότητα να λαµβάνει αποφάσεις που
αφορούν στους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λει-
τουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ συ-
µπεριλαµβανοµένης της άντλησης κεφαλαίων στη χρη-
µαταγορά, ιδίως µέσω δανεισµού και αύξησης του µετο-
χικού κεφαλαίου του.

2. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ ενεργεί πάντα κατά τρόπο που να δια-
σφαλίζει ότι διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται για
την οµαλή και αποτελεσµατική διενέργεια της δραστη-
ριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και για την α-
νάπτυξη και διατήρηση αποτελεσµατικού, ασφαλούς και
οικονοµικού ΕΣΦΑ.

3. Τυχόν θυγατρικές επιχειρήσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ που ε-
κτελούν δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας Φυ-
σικού Αερίου, απαγορεύεται να αποκτήσουν άµεση ή έµ-
µεση συµµετοχή στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν έχει
ούτε άµεση ούτε έµµεση συµµετοχή σε θυγατρικές επι-
χειρήσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ που δραστηριοποιούνται στους
τοµείς της παραγωγής και της προµήθειας Φυσικού Αερί-
ου ούτε λαµβάνει µερίσµατα ή άλλο οικονοµικό όφελος
από τις επιχειρήσεις αυτές.

4. Η συνολική οργανωτική δοµή και το καταστατικό
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ διασφαλίζουν την ουσιαστική ανεξαρτη-
σία του σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο. Η ΔΕΠΑ ΑΕ α-
παγορεύεται να ορίζει άµεσα ή έµµεσα την ανταγωνιστι-
κή συµπεριφορά του ΔΕΣΦΑ ΑΕ σε σχέση µε τις καθηµε-
ρινές δραστηριότητές του και τη διαχείριση του ΕΣΦΑ, ή
σε σχέση µε τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες
για την προετοιµασία του Προγράµµατος Ανάπτυξης του
ΕΣΦΑ, το  οποίο  αναπτύσσεται  σύµφωνα  µε το  άρθρο
63Θ του παρόντος.

5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύµφωνα
µε τους όρους του παρόντος νόµου και σύµφωνα µε τα
άρθρα 13 παράγραφος 1, 14 παράγραφος 1 στοιχείο (α),
16 παράγραφοι 2, 3 και 5, 18 παράγραφος 6 και 21 παρά-
γραφος 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, ο ΔΕΣΦΑ
ΑΕ δεν προβαίνει σε διακρίσεις κατά προσώπων ή φορέ-
ων και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον α-
νταγωνισµό στον τοµέα της παραγωγής ή προµήθειας
Φυσικού Αερίου.

6. Όλες οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ
των µερών της ΔΕΠΑ ΑΕ και του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, συµπερι-
λαµβανοµένης της χορήγησης δανείων προς τη ΔΕΠΑ
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ΑΕ, θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις συνθήκες της α-
γοράς. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να διατηρεί λεπτοµε-
ρή αρχεία των εν λόγω εµπορικών και οικονοµικών σχέ-
σεων και να τα θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ κατόπιν αιτή-
σεώς της.

7. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες
τις εµπορικές και οικονοµικές συµφωνίες µε τη ΔΕΠΑ
ΑΕ, οι οποίες θεωρούνται ως εγκριθείσες σιωπηρώς, αν
η ΡΑΕ δεν φέρει αντιρρήσεις εντός προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από την υποβολή των συµφωνιών προς έ-
γκριση.

8. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ ενηµερώνει τη ΡΑΕ για τους οικονοµι-
κούς πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
παρόντος και είναι διαθέσιµοι για µελλοντικά επενδυτικά
σχέδια ή/και για την αντικατάσταση των παρόντων πα-
γίων στοιχείων του ΕΣΦΑ.

9. Η ΔΕΠΑ ΑΕ απαγορεύεται:
(α) να προβαίνει σε πράξεις που παρεµποδίζουν ή επη-

ρεάζουν τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ κατά τη συµµόρφωσή του προς
τις υποχρεώσεις που αυτός υπέχει σύµφωνα µε το πα-
ρόν κεφάλαιο,

(β) να απαιτεί από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να ζητά έγκριση της
ΔΕΠΑ ΑΕ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.

10. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των µετόχων σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε καµία περί-
πτωση δεν επιτρέπεται να συνεπάγονται την κοινοποίη-
ση εκ µέρους του ΔΕΣΦΑ ΑΕ εµπορικά ευαίσθητων πλη-
ροφοριών στη ΔΕΠΑ ΑΕ. Αποφάσεις της Γενικής Συνέ-
λευσης ή του Εποπτικού Συµβουλίου ή του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, οι οποίες έρχονται σε αντί-
θεση µε τις ρυθµίσεις του παρόντος κεφαλαίου, είναι αυ-
τοδικαίως άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας δεν υπό-
κειται σε προθεσµία, κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων
του άρθρου 35β του κ.ν. 2190/1920. Η ακυρότητα µπορεί
να προβληθεί από κάθε µέτοχο ή τρίτο που έχει έννοµο
συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35β
του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 63Δ
Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση 

του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

1. Οι αποφάσεις σχετικά µε το διορισµό, την ανανέω-
ση και τους όρους εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της
αµοιβής και της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ,
λαµβάνονται από το Εποπτικό Συµβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
που διορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 67 του παρόντος
και καθίστανται δεσµευτικές, σύµφωνα µε τους όρους
της παραγράφου 2.

2. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη διάρκεια,
την ανανέωση και τη λήξη της θητείας των προσώπων
που διορίζονται από το Εποπτικό Συµβούλιο ως µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, και οι λόγοι κά-
θε προτεινόµενης απόφασης λήξης της περιόδου απα-
σχόλησης, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Οι όροι αυτοί καθί-
στανται δεσµευτικοί µόνον εάν, εντός τριών (3) εβδοµά-
δων από την κοινοποίησή τους, η ΡΑΕ δεν εγείρει αντιρ-
ρήσεις. Η ΡΑΕ µπορεί να εγείρει αντιρρήσεις ως προς τις
αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του πα-
ρόντος άρθρου:

(α) εφόσον προκύψουν αµφιβολίες αναφορικά µε την
επαγγελµατική ανεξαρτησία του προτεινόµενου προσώ-
που, ή/και

(β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης περιόδου απασχό-
λησης, εάν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την αιτιο-
λόγηση της πρόωρης λήξης.

3. Τα µισά πλέον ενός των µελών του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλου συλλογικού οργάνου µε
εκτελεστικές αρµοδιότητες και, σε κάθε περίπτωση όλα
τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή λαµβάνουν απο-
φάσεις καθηµερινής διαχείρισης του ΕΣΦΑ και όσοι ανα-
φέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά για ζητήµατα
που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανά-
πτυξη του ΕΣΦΑ, δεν πρέπει να κατέχουν επαγγελµατι-
κή θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση, ά-
µεσα ή έµµεσα, η οποία να συνδέεται µε τη ΔΕΠΑ ΑΕ ή
µε οποιοδήποτε άλλο τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµέ-
νη Επιχείρησή της, πέραν του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ούτε µε τους
µετόχους που ασκούν τον Έλεγχο της ΔΕΠΑ ΑΕ, µε ε-
ξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς, οργανισµούς ή κρατι-
κούς λειτουργούς του Ελληνικού Δηµοσίου, για χρονικό
διάστηµα τριών (3) ετών πριν από το διορισµό τους. Τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ή άλ-
λου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες
που δεν υπόκεινται στον περιορισµό του προηγούµενου
εδαφίου δεν πρέπει να έχουν ασκήσει δραστηριότητα
διαχείρισης ή άλλη σχετική δραστηριότητα στη ΔΕΠΑ
ΑΕ για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) µηνών πριν από το
διορισµό τους.

4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλ-
λογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες, καθώς
και το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν πρέπει να έχουν
άλλη επαγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχει-
ρηµατική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται µε
οποιοδήποτε άλλο τµήµα ή κλάδο της ΔΕΠΑ ΑΕ ή µε άλ-
λη Συνδεδεµένη Επιχείρησή ή µε τους µετόχους που α-
σκούν τον  Έλεγχό  της . Κατά  τη  διάρκεια  της  θητείας
τους τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλ-
λογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και το
προσωπικό του ΔΕΣΦΑ ΑΕ απαγορεύεται να κατέχουν ε-
ταιρικά µερίδια ή µετοχές ή άλλες κινητές αξίες στη ΔΕ-
ΠΑ ΑΕ ή σε οποιοδήποτε άλλο τµήµα ή κλάδο της κι εν
γένει να κατέχουν άµεσα ή έµµεσα συµµετοχή ή δικαιώ-
µατα ψήφου στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επι-
χειρήσεων αυτών. Στην απαγόρευση του αµέσως προη-
γούµενου εδαφίου δεν εµπίπτει η έµµεση κατοχή τέτοι-
ων εταιρικών µεριδίων ή κινητών αξιών µέσω κατοχής
µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 3283/2004 (Α΄ 210) ή µέσω συµµετοχής σε
άλλα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυ-
τές, όπως οι δοµηµένες τραπεζικές προθεσµιακές κατα-
θέσεις ή οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεµένες µε επενδύ-
σεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13γ παρά-
γραφος Α του ν.δ. 400/1970 (Α΄ 10), όπως ισχύει, ή µέσω
συµµετοχής σε οµαδικά προγράµµατα ιδιωτικής ασφάλι-
σης του κλάδου VIII του ν.δ. 400/1970, ή σε ασφαλιστι-
κούς φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

5. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλ-
λογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες, καθώς
και το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν πρέπει να έχουν
κανένα συµφέρον ούτε να λαµβάνουν οικονοµικό όφε-
λος, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται µε οποιοδήποτε
τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρηση της ΔΕ-
ΠΑ ΑΕ. Η αµοιβή τους δεν εξαρτάται από τις δραστηριό-
τητες ή τα αποτελέσµατα της ΔΕΠΑ ΑΕ πέραν των δρα-
στηριοτήτων ή των αποτελεσµάτων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Δεν
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συνιστά παράνοµο οικονοµικό όφελος για τους σκοπούς
του παρόντος η έµµεση κατοχή εταιρικών µεριδίων ή κι-
νητών αξιών κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου
της προηγούµενης παραγράφου 4.

6. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιό-
τητες δύνανται να καταγγείλουν στη ΡΑΕ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος, την πρόωρη
λήξη της απασχόλησής τους, ώστε η ΡΑΕ να ενεργήσει
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρό-
ντος.

7. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους στον
ΔΕΣΦΑ ΑΕ, τα µέλη του Διοικητικού του Συµβουλίου ή
άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότη-
τες υποχρεούνται να µην έχουν επαγγελµατική θέση ή
ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση που να συν-
δέεται µε οποιοδήποτε τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδε-
µένη Επιχείρηση της ΔΕΠΑ ΑΕ ή µε τους µετόχους που
ασκούν τον Έλεγχό της για διάστηµα τεσσάρων (4) ε-
τών. Οµοίως απαγορεύεται στη ΔΕΠΑ ΑΕ να απασχολεί
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού
οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
σε οποιαδήποτε επαγγελµατική θέση ή ευθύνη ή επιχει-
ρηµατική σχέση που να συνδέεται µε οποιοδήποτε τµή-
µα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρηση της ΔΕΠΑ
ΑΕ ή µε τους µετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της για
διάστηµα τεσσάρων (4) ετών από τη λήξη της απασχόλη-
σής τους. 

8. Οι παράγραφοι 4 έως και 7 εφαρµόζονται σε όλα τα
διευθυντικά στελέχη ή/και τα πρόσωπα που ασκούν διοί-
κηση ή λαµβάνουν αποφάσεις καθηµερινής διαχείρισης
του ΕΣΦΑ και όσους αναφέρονται απευθείας στα πρόσω-
πα αυτά για ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία, τη
συντήρηση ή την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ.

9. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων
3 έως 8 του παρόντος επιβάλλεται µε απόφαση της ΡΑΕ
πρόστιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του
παρόντος.

Άρθρο 63Ε
Σύνθεση και αρµοδιότητες του Εποπτικού 

Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου
4 του άρθρου 72 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
κ.ν. 2190/1920, το Εποπτικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο
για τη λήψη των αποφάσεων που µπορεί να έχουν σηµα-
ντική επίπτωση στην αξία των πάγιων στοιχείων των µε-
τόχων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ειδικότερα των αποφάσεων σχε-
τικά µε την έγκριση των ετησίων και µακροπρόθεσµων
σχεδίων χρηµατοδότησης, τις δανειακές υποχρεώσεις
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και το ύψος των µερισµάτων που διανέ-
µονται στους µετόχους του. Από τις αποφάσεις που ε-
µπίπτουν στην αρµοδιότητα του Εποπτικού Συµβουλίου
εξαιρούνται όσες σχετίζονται µε τις καθηµερινές δρα-
στηριότητες του ΕΣΦΑ, µε τη διαχείριση του ΕΣΦΑ και µε
τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την κα-
τάρτιση του Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, το ο-
ποίο αναπτύσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του παρό-
ντος.

2. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7)
µέλη τα οποία διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία στον
τοµέα της ενέργειας. Η σύνθεση των µελών του Εποπτι-
κού Συµβουλίου έχει ως εξής:

(α) τέσσερα (4) µέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέ-
λευση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ,

(β) δύο (2) µέλη διορίζονται από το Ελληνικό Δηµόσιο,
και

(γ) ένα (1) µέλος διορίζεται από το πλέον αντιπροσω-
πευτικό συνδικαλιστικό όργανο του προσωπικού του ΔΕ-
ΣΦΑ ΑΕ.
Ο κατά τα ανωτέρω διορισµός των µελών του Εποπτι-

κού Συµβουλίου τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ, η οποία
τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον η ΡΑΕ
δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός της προθεσµίας της πα-
ραγράφου 3 του παρόντος.

3. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη
διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης ή ανα-
νέωσης, και οι λόγοι κάθε προτεινόµενης απόφασης τερ-
µατισµού της περιόδου απασχόλησης των µελών του Ε-
ποπτικού Συµβουλίου, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ εντός δέ-
κα (10) ηµερών από το διορισµό, την ανανέωση ή τον
τερµατισµό της απασχόλησης των µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου, µε επιµέλεια των προσώπων που έχουν δι-
καίωµα διορισµού ή του ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να
προβάλει αιτιολογηµένες αντιρρήσεις εντός τριών (3) ε-
βδοµάδων από την κοινοποίηση των προτεινόµενων µε-
λών, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια της επόµενης
παραγράφου 4.

4. Η σύνθεση του Εποπτικού Συµβουλίου θα πρέπει σε
κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον τέσσε-
ρα (4) εκ των επτά (7) µελών του Εποπτικού Συµβουλίου:

(α) δεν κατείχαν καµία επαγγελµατική θέση ή ευθύνη,
συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, που
να συνδέεται µε τη ΔΕΠΑ ΑΕ ή µε οποιοδήποτε άλλο
τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρησή της, πέ-
ραν του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ή µε τους µετόχους που ασκούν τον
Έλεγχό της, µε εξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς του
Ελληνικού Δηµοσίου, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ε-
τών πριν από το διορισµό τους, και

(β) συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των παραγράφων
4 ως 7 του άρθρου 63Δ του παρόντος.

5. Η απόφαση για την πρόωρη λήξη της απασχόλησης
οποιουδήποτε µέλους του Εποπτικού Συµβουλίου κοινο-
ποιείται στη ΡΑΕ και εγκρίνεται µόνον εάν, εντός τριών
(3) εβδοµάδων από την ως άνω κοινοποίηση, η ΡΑΕ δεν
έχει εγείρει αντιρρήσεις βάσει αµφιβολιών ως προς την
αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης της απασχόλησης του
µέλους.

6. Ο διορισµός µε τα στοιχεία ταυτότητας των µελών
του Εποπτικού Συµβουλίου και η για οποιονδήποτε λόγο
παύση τους υπόκεινται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/
1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 ε-
φαρµόζονται κατ’ αναλογία και για τα µέλη του Εποπτι-
κού Συµβουλίου.

8. Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να εξειδικεύο-
νται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας κοινοποίησης των
προτεινόµενων µελών του Εποπτικού Συµβουλίου και τα
κριτήρια αξιολόγησης της πλήρωσης των προϋποθέσεων
του παρόντος ως προς τη νόµιµη σύνθεση των µελών
του Εποπτικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 63ΣΤ
Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων 

του Εποπτικού Συµβουλίου
1. Το Εποπτικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα ε-
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ντός τριών (3) ηµερών από το διορισµό των µελών του
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63Ε και εκλέγει
µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρό του. Το Εποπτικό
Συµβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει στην έδρα του
ΔΕΣΦΑ ΑΕ τουλάχιστον µία (1) φορά ανά εταιρική χρήση
και εκτάκτως όποτε απαιτείται από τις εταιρικές ανά-
γκες, µετά από πρόσκληση που γνωστοποιείται µε επιµέ-
λεια του Προέδρου του στα µέλη του Εποπτικού Συµβου-
λίου και τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης τουλάχιστον επτά
(7) εργάσιµες ηµέρες πριν από την τακτική ή έκτακτη συ-
νεδρίαση. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει µε σα-
φήνεια τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Στην πρό-
σκληση επισυνάπτεται έκθεση του Διοικητικού Συµβου-
λίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ που παρέχει τις απαραίτητες πληρο-
φορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που
αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση
του Εποπτικού Συµβουλίου παρίσταται χωρίς δικαίωµα
ψήφου ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της  παραγράφου 8 του  άρθρου  63Η του  παρό-
ντος.

2. Το Εποπτικό Συµβούλιο δύνανται να συγκαλέσουν
και δύο (2) εκ των µελών του ή ο Υπεύθυνος Συµµόρφω-
σης µε πρόσκληση που κοινοποιείται τουλάχιστον επτά
(7) εργάσιµες ηµέρες πριν από την τακτική ή έκτακτη συ-
νεδρίαση στα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου και τον Υ-
πεύθυνο Συµµόρφωσης, εφόσον δεν είναι αυτός που συ-
γκαλεί τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση θα πρέπει να ανα-
γράφει µε σαφήνεια τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
και κοινοποιείται εντός της ως άνω προθεσµίας στο Διοι-
κητικό Συµβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και στη ΡΑΕ. Το Διοικη-
τικό Συµβούλιο υποχρεούται να κοινοποιήσει στα µέλη
του Εποπτικού Συµβουλίου και τον Υπεύθυνο Συµµόρ-
φωσης την αναφερόµενη στο δεύτερο εδάφιο της παρα-
γράφου 1 του παρόντος έκθεση εντός προθεσµίας τριών
(3) ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση της πρόσκλη-
σης. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την πα-
ροχή των πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, ο οποίος α-
ναγράφεται στα πρακτικά.

3. Με αίτηση τουλάχιστον δύο (2) εκ των µελών του Ε-
ποπτικού Συµβουλίου που κοινοποιείται στα υπόλοιπα
µέλη του, τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης και το Διοικητικό
Συµβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ τουλάχιστον δύο (2) εργάσι-
µες ηµέρες πριν από την προγραµµατισθείσα σύµφωνα
µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
συνεδρίαση, αναβάλλεται µια µόνο φορά η λήψη αποφά-
σεων από το Εποπτικό Συµβούλιο για όλα ή ορισµένα θέ-
µατα της ηµερήσιας διάταξης. Η αίτηση θα πρέπει να ο-
ρίζει την ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης των µελών
του Εποπτικού Συµβουλίου, η οποία όµως δεν µπορεί να
απέχει περισσότερο από επτά (7) ηµέρες από τη χρονο-
λογία της αναβολής. Η µετά από αναβολή συνέλευση
των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου αποτελεί συνέχι-
ση της προηγούµενης.

4. Σε κάθε περίπτωση, το Εποπτικό Συµβούλιο συνε-
δριάζει έγκυρα και χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυ-
πώσεων, εφόσον παρίστανται όλα τα µέλη του και ο Υ-
πεύθυνος Συµµόρφωσης και κανείς δεν αντιλέγει στη
λήψη αποφάσεων.

5. Το Εποπτικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύ-
ονται τουλάχιστον τέσσερα (4) εκ των µελών του. Οι α-
ποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου λαµβάνονται έγκυ-
ρα µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπρο-

σωπευόµενων µελών. Κάθε µέλος δύναται να αντιπρο-
σωπεύσει έγκυρα µόνο ένα άλλο µέλος. Η αντιπροσώ-
πευση αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφο που έχει τη θεω-
ρηµένη υπογραφή του αντιπροσωπευόµενου µέλους και
το οποίο επισυνάπτεται στο ειδικό βιβλίο που τηρείται
σύµφωνα µε την αµέσως επόµενη παράγραφο. Η αντι-
προσώπευση δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα άλλα
εκτός των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Εποπτικού Συµ-
βουλίου καταχωρούνται  περιληπτικά  σε  ειδικό  βιβλίο
που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύ-
στηµα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος
των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη συ-
νεδρίαση, µελών του Εποπτικού Συµβουλίου. Τα πρακτι-
κά υπογράφονται από τα µέλη που παραστάθηκαν κατά
τη συνεδρίαση και τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης, εφόσον
έχει παραστεί κατά τη συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρα-
κτικών εκδίδονται επισήµως από τον Πρόεδρο του Διοι-
κητικού Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλο πρόσωπο που
ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό, χωρίς να απαι-
τείται άλλη επικύρωσή τους. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται
να χορηγεί στους µετόχους του αντίγραφα των πρακτι-
κών του Εποπτικού Συµβουλίου.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα
µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους
τους και τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης, εφόσον η παρου-
σία του κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συµβουλίου
απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8
του άρθρου 63Η του παρόντος, ισοδυναµεί µε απόφαση
του Εποπτικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προη-
γηθεί συνεδρίαση.

8. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου κοινοποι-
ούνται εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη τους στη
ΡΑΕ. Αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου που υπάγο-
νται στις πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε
δηµοσιότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7α
του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, καταχωρού-
νται στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών της αρµόδιας αρ-
χής και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, σύµφωνα  µε τα  οριζόµενα  στο  άρθρο  7β του
κ.ν. 2190/1920.

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 7 του παρόντος
εφαρµόζονται κατ ’ αναλογία και για τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ , εφόσον  η  συµµετοχή  του  Υπευθύνου
Συµµόρφωσης σε αυτές είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 63Η του πα-
ρόντος.

10. Το καταστατικό δύναται να ορίζει και συντοµότε-
ρες προθεσµίες σύγκλησης του Εποπτικού Συµβουλίου,
καθώς και τη δυνατότητά σύγκλησής του από τον Πρόε-
δρο του Διοικητικού Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ή/και α-
πό µετόχους εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλη-
µένου µετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.

Άρθρο 63Ζ
Ακυρωσία και ακυρότητα των αποφάσεων 

του Εποπτικού Συµβουλίου
1. Οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου

της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11 του
άρθρου 35α, καθώς και των άρθρων 35β και 35γ του κ.ν.
2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, ισχύουν κατ’ αναλο-
γική εφαρµογή για τις αποφάσεις του Εποπτικού Συµ-
βουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
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Άρθρο 63Η
Πρόγραµµα συµµόρφωσης και 
Υπεύθυνος Συµµόρφωσης

(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να καταρτίσει και να θέ-

σει σε εφαρµογή πρόγραµµα συµµόρφωσης στο οποίο α-
ναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να
αποκλείεται η διακριτική συµπεριφορά και να διασφαλί-
ζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συµµόρφωσής
του προς το εν λόγω πρόγραµµα. Στο πρόγραµµα συµ-
µόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις
των εργαζοµένων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την επίτευξη των
εν λόγω στόχων. Το πρόγραµµα αυτό υπόκειται στην έ-
γκριση της ΡΑΕ, η οποία τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί
σιωπηρά, εφόσον η ΡΑΕ δεν φέρει αντιρρήσεις εντός
τριών (3) εβδοµάδων από την υποβολή του προγράµµα-
τος προς έγκριση. Το εγκεκριµένο πρόγραµµα συµµόρ-
φωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ ΑΕ εντός
πέντε (5) ηµερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύ-
λαξη των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιο-
ρίζονται µε το άρθρο 20 του παρόντος, η συµµόρφωση
προς το πρόγραµµα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο
του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης.

2. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης διορίζεται από το Επο-
πτικό Συµβούλιο , µε την  επιφύλαξη  της  έγκρισης  της
ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρό-
ντος. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης µπορεί να είναι και
νοµικό πρόσωπο, οπότε υποχρεούται να ορίσει ένα φυ-
σικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νοµικού
προσώπου ως Υπευθύνου Συµµόρφωσης. Οι παράγραφοι
2 ως 7 του άρθρου 63Δ του παρόντος εφαρµόζονται α-
ναλογικά και για τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης.

3. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για:
(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµ-

µατος συµµόρφωσης,
(β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία καθορί-

ζονται τα µέτρα που λαµβάνονται για την εκτέλεση του
προγράµµατος συµµόρφωσης και την υποβολή της στη
ΡΑΕ,

(γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συµβούλιο και
την έκδοση συστάσεων σχετικά µε το πρόγραµµα συµ-
µόρφωσης και την εκτέλεσή του,

(δ) την κοινοποίηση προς τη ΡΑΕ κάθε ουσιαστικής πα-
ράβασης ως  προς  την  εφαρµογή  του  προγράµµατος
συµµόρφωσης, και

(ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ για όλες τις εµπορι-
κές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.

4. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποβάλλει στη ΡΑΕ τις
αποφάσεις που προτείνονται σχετικά µε το επενδυτικό
πρόγραµµα ή µε µεµονωµένες επενδύσεις στο ΕΣΦΑ.
Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή είναι η ηµερο-
µηνία υποβολής του προγράµµατος από το Διοικητικό
Συµβούλιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ στο Εποπτικό Συµβούλιο.

5. Εάν η ΔΕΠΑ ΑΕ στη γενική συνέλευση ή µε την ψη-
φοφορία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου που έχει
διορίσει εµποδίζει τη λήψη απόφασης µε συνέπεια να
παρεµποδίζονται ή να καθυστερούν οι επενδύσεις που
βάσει του Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ επρόκει-
το να εκτελεστούν στα επόµενα τρία (3) χρόνια, ο Υπεύ-
θυνος Συµµόρφωσης υποχρεούται να το αναφέρει στη
ΡΑΕ, η οποία στη συνέχεια ενεργεί σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 9 του άρθρου 63Θ του παρόντος.

6. Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχόλη-

σης του Υπευθύνου Συµµόρφωσης, περιλαµβανοµένης
και της  διάρκειας  της  εντολής  του , υπόκεινται  στην
προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, οι
ως άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υπευ-
θύνου Συµµόρφωσης, συµπεριλαµβανοµένης της παρο-
χής όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρω-
ση των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής
του, ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης δεν επιτρέπεται να κα-
τέχει άλλη επαγγελµατική θέση, ευθύνη ή συµφέρον, ά-
µεσα ή έµµεσα, στη ΔΕΠΑ ΑΕ ή σε οποιονδήποτε κλάδο
ή τµήµα  της  ή  άλλη  Συνδεδεµένη  Επιχείρησή της  ή
στους ελέγχοντες µετόχους της.

7. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποβάλλει τακτικά έκ-
θεση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, προς τη ΡΑΕ και έ-
χει το δικαίωµα να υποβάλει τακτικά έκθεση, είτε προφο-
ρικώς είτε  γραπτώς, στο  Εποπτικό Συµβούλιο  του
ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συµµόρ-
φωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ µέχρι και την 31η
Μαρτίου εκάστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περι-
γράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά µε την
τήρηση του προγράµµατος συµµόρφωσης, η οποία δηµο-
σιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ ΑΕ εντός πέντε (5)
ηµερών από την υποβολή της στη ΡΑΕ. Με βάση τις εκ-
θέσεις του Υπευθύνου Συµµόρφωσης, η ΡΑΕ αξιολογεί
κάθε έτος την ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και µπορεί µε
απόφασή της  να  επιβάλει  την  τροποποίηση  του  προ -
γράµµατος συµµόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ανε-
ξαρτησία και η αµεροληψία του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, υποδεικνύο-
ντας για το σκοπό αυτόν τα κατάλληλα µέτρα. Ο ΔΕΣΦΑ
ΑΕ υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της
ΡΑΕ και να υποβάλει προς έγκριση, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της παραγράφου 1, νέο πρόγραµµα συµµόρφω-
σης εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµε-
ρών από την κοινοποίηση της απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ
δηµοσιεύει στην  ιστοσελίδα  της  έκθεση  αξιολόγησης
του προγράµµατος συµµόρφωσης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ µέχρι
και την 30ή Απριλίου έκαστου έτους.

8. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης µπορεί να συµµετέχει
χωρίς δικαίωµα ψήφου σε όλες τις συνεδριάσεις του Δι-
οικητικού Συµβουλίου, του Εποπτικού Συµβουλίου και
της γενικής συνέλευσης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Σε κάθε περί-
πτωση, ο  Υπεύθυνος  Συµµόρφωσης  υποχρεούται  να
συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που εξετάζουν τα
ακόλουθα θέµατα:

(α) τους όρους πρόσβασης στο ΕΣΦΑ, όπως καθορίζο-
νται στον Κανονισµό (ΕΚ) 715/2009, ειδικότερα όσον α-
φορά στα τιµολόγια, τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων,
την κατανοµή δυναµικού και τη διαχείριση της συµφόρη-
σης, τη διαφάνεια, την εξισορρόπηση και τις δευτερογε-
νείς αγορές,

(β) έργα που αναλαµβάνονται για τη λειτουργία, τη συ-
ντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, συµπεριλαµβανο-
µένων των επενδύσεων διασύνδεσης και σύνδεσης για
το ΕΣΦΑ και των επενδύσεων σε νέες συνδέσεις µετα-
φοράς, στην επέκταση του δυναµικού και στη βελτιστο-
ποίηση του υπάρχοντος δυναµικού για το ΕΣΦΑ,

(γ) αγορές ή πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσι-
κού αερίου απαραίτητες για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ.
Η µη συµµετοχή του Υπευθύνου Συµµόρφωσης στις

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, του Εποπτι-
κού Συµβουλίου και της γενικής συνέλευσης του ΔΕΣΦΑ
ΑΕ δεν συνεπάγεται ακυρότητα των σχετικών αποφάσε-
ων παρά µόνον εάν δεν έχει λάβει χώρα η νοµότυπη και
εµπρόθεσµη κλήση του Υπευθύνου Συµµόρφωσης. 
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9. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης παρακολουθεί τη συµ-
µόρφωση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ µε το άρθρο 66 του παρόντος.

10. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλα
τα σχετικά δεδοµένα και στα γραφεία του ΔΕΣΦΑ ΑΕ,
καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι α-
παραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, χω-
ρίς προηγούµενη αναγγελία.

11. Μετά από προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ, το Επο-
πτικό Συµβούλιο µπορεί να παύσει τον Υπεύθυνο Συµ-
µόρφωσης. Η ΡΑΕ µε απόφασή της παύει τον Υπεύθυνο
Συµµόρφωσης για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή ε-
παγγελµατικής επάρκειας.

12. Σε περίπτωση παρακώλυσης της δυνατότητας πρό-
σβασης του Υπευθύνου Συµµόρφωσης στα αρχεία και τις
εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, επιβάλλεται πρόστιµο ύ-
ψους από 20.000 ευρώ ως 100.000 ευρώ, χωρίς να απο-
κλείεται και  η  επιβολή  άλλων  διοικητικών  κυρώσεων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος.

13. Η ΡΑΕ µε απόφασή της µπορεί να παρέχει κατευ-
θυντήριες γραµµές ως προς την εφαρµογή των διατάξε-
ων του παρόντος.

Άρθρο 63Θ
Ανάπτυξη του ΕΣΦΑ και εξουσία λήψης αποφάσεων 

για επενδύσεις
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

1. Κάθε έτος, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Δια-
χείρισης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ καταρτίζει και θέτει σε
δηµόσια διαβούλευση σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ για τα επόµενα δέκα (10) έτη.

2. Στο σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ καθορί-
ζονται τα έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης και της
διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα οποία απαιτείται να εκτελε-
σθούν κατά τα επόµενα δέκα (10) έτη από τη θέσπιση
του ανωτέρω Προγράµµατος, το χρονοδιάγραµµα και ο
τρόπος κατασκευής των έργων αυτών, καθώς και το προ-
ϋπολογιζόµενο κόστος τους. Στο σχέδιο Προγράµµατος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ περιλαµβάνεται διακριτή αναφορά σε
έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ
για τα οποία έχει ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης, καθώς
και σε νέα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης
του ΕΣΦΑ, η εκτέλεση των οποίων απαιτείται να ξεκινή-
σει εντός των επόµενων τριών (3) ετών.

3. Κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος Ανάπτυξης
του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ οφείλει να λάβει υπόψη:

(α) Στοιχεία της υφιστάµενης και της προβλεπόµενης
προσφοράς και ζήτησης φυσικού αερίου.

(β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπη-
ρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασµού
µε φυσικό αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο.

(γ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας
του ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας
του, µε στόχο την πρόληψη συµφορήσεων, καταστάσε-
ων έκτακτης ανάγκης, άρνησης πρόσβασης ή απαγόρευ-
σης διαµετακόµισης.

(δ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών µε φυσικό αέριο
µε στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση
της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών.

(ε) Την προστασία του περιβάλλοντος.
(στ) Το διακοινοτικό πρόγραµµα ανάπτυξης και τα πε-

ριφερειακά επενδυτικά προγράµµατα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του στοιχείου β΄  της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθµ. 715/2009.

(ζ) Τη βιωσιµότητα των έργων που εντάσσονται στο
Πρόγραµµα και τη δυνατότητα χρηµατοδότησής τους, ε-
κτός του πλαισίου του Προγράµµατος Ανάπτυξης.

4. O ΔΕΣΦΑ ΑΕ οριστικοποιεί το Πρόγραµµα Ανάπτυ-
ξης ΕΣΦΑ λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της δη-
µόσιας διαβούλευσης και το υποβάλλει στη ΡΑΕ.

5. Η ΡΑΕ θέτει το υποβληθέν Πρόγραµµα Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ σε δηµόσια διαβούλευση µε τους υφιστάµενους
και δυνητικούς Χρήστες. Δικαίωµα συµµετοχής στη δη-
µόσια διαβούλευση  έχουν  οι  εγγεγραµµένοι στο  Μη -
τρώο Χρηστών ΕΣΦΑ και κάθε ενδιαφερόµενος που τεκ-
µηριώνει έννοµο συµφέρον. Τα αποτελέσµατα της δηµό-
σιας διαβούλευσης και ιδίως οι πιθανές ανάγκες νέων ε-
πενδύσεων που προέκυψαν από τη δηµόσια διαβούλευ-
ση, δηµοσιεύονται από τη ΡΑΕ στην ιστοσελίδα της.

6. Η ΡΑΕ δύναται να αποφασίσει σχετικά µε τροποποί-
ηση του υποβληθέντος Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδι-
κα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως:

(α) Πιθανές επενδυτικές ανάγκες που προέκυψαν από
τη δηµόσια διαβούλευση.

(β) Τη συνέπεια του Προγράµµατος µε το διακοινοτικό
πρόγραµµα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά
προγράµµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου
β΄  της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου
1 του άρθρου 12 του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009. Σε περί-
πτωση αµφιβολίας σχετικά µε τη συµβατότητα του προ-
γράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ µε το διακοινοτικό ή τα πε-
ριφερειακά προγράµµατα, η ΡΑΕ δύναται να απευθύνει
σχετικό ερώτηµα  στον  Οργανισµό  Συνεργασίας  των
Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας. 

7. Η  ΡΑΕ, µε την  ολοκλήρωση  των  προβλεποµένων
στις παραγράφους 5 και 6, εγκρίνει και αναρτά στην ι-
στοσελίδα της το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και
το κοινοποιεί στον Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµι-
στικών Αρχών Ενέργειας. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να
αναρτήσει στην  ιστοσελίδα  του  το  εγκεκριµένο  Πρό -
γραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ και να το κοινοποιήσει στο Ευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου.

8. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή
του Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ.

9. Σε περίπτωση που ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν εκτελέσει µία ε-
πένδυση που  σύµφωνα  µε το  Πρόγραµµα Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, ήταν προγραµµατισµένη
να εκτελεσθεί κατά τα επόµενα τρία (3) έτη, εκτός εάν
συντρέχουν λόγοι πέραν του ελέγχου του, η ΡΑΕ δύνα-
ται να λάβει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα µέτρα
προκειµένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση της επένδυ-
σης, εφόσον αυτή εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης
βάσει του πλέον πρόσφατου Προγράµµατος Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ:

(α) Να απαιτήσει από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να εκτελέσει την
εν λόγω επένδυση.

(β) Να διοργανώσει διαδικασία πρόσκλησης προς υπο-
βολή προσφορών, ανοικτή σε κάθε επενδυτή για την εν
λόγω επένδυση.

(γ) Να υποχρεώσει τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να δεχθεί αύξηση
κεφαλαίου προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι απαραί-
τητες επενδύσεις και να επιτραπεί σε ανεξάρτητους ε-
πενδυτές να συµµετάσχουν στο κεφάλαιό του.

10. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα µέτρα τα οποία
περιγράφονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 9,
δύναται να υποχρεώσει τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ να δεχθεί ένα ή
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περισσότερα από τα εξής:
(α) Τη χρηµατοδότηση της επένδυσης από οποιονδή-

ποτε τρίτο.
(β) Την κατασκευή του έργου από οποιονδήποτε τρίτο.
(γ) Την οικοδόµηση των νέων πάγιων στοιχείων που

τον αφορούν.
(δ) Τη λειτουργία των νέων πάγιων στοιχείων που τον

αφορούν.
Στις ανωτέρω  περιπτώσεις , ο  ΔΕΣΦΑ ΑΕ  παρέχει

στους επενδυτές όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται
για να πραγµατοποιήσουν την επένδυση, συνδέει τα νέα
πάγια στοιχεία µε το ΕΣΦΑ και καταβάλλει εν γένει κάθε
προσπάθεια προκειµένου να διευκολύνει την εφαρµογή
του επενδυτικού σχεδίου. Οι σχετικοί χρηµατοοικονοµι-
κοί διακανονισµοί υπόκεινται στην προηγούµενη έγκριση
της ΡΑΕ.

11. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα µέτρα που περι-
γράφονται στην παράγραφο 9, το κόστος των εν λόγω ε-
πενδύσεων καλύπτεται από τα τιµολόγια που καθορίζο-
νται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 98.

12. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να εκτελεί το Πρόγραµ-
µα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ µε βάση τους εγκεκριµένους
Κανονισµούς Προµηθειών και Έργων του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, οι
οποίοι εκδίδονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με απόφα-
ση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ προσαρ-
µόζονται οι διατάξεις των Κανονισµών αυτών στην εται-
ρική οργάνωση και στο σκοπό του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, στις περι-
πτώσεις που απαιτείται.

Άρθρο 63Ι
Διορισµός Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος 

Φυσικού Αερίου
(Άρθρα 14 και 15 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

1. Σε  περίπτωση  συστηµατικής  παράβασης  από  τον
ΔΕΣΦΑ ΑΕ των υποχρεώσεων που υπέχει σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ιδίως σε περίπτωση
κατ’ εξακολούθηση µεροληπτικής συµπεριφοράς προς ό-
φελος της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ΔΕΠΑ
ΑΕ, η ΡΑΕ δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της που
λαµβάνεται κατόπιν  προηγούµενης  ακρόασης  του
ΔΕΣΦΑ ΑΕ να διορίσει τρίτο πρόσωπο ως Διαχειριστή
του ΕΣΜΦΑ, ο οποίος οργανώνεται και λειτουργεί ως Α-
νεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος κατά τα προβλε-
πόµενα στην Οδηγία 2009/73/ΕΚ, ιδίως στο άρθρο 14 αυ-
τής. Στην περίπτωση αυτή ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ διατηρεί την κυ-
ριότητα του συνόλου των στοιχείων που απαρτίζουν το
ΕΣΦΑ.

2. Στην ίδια ως άνω απόφαση της ΡΑΕ θα πρέπει να
τεκµηριώνεται η συνδροµή των ακόλουθων προϋποθέσε-
ων:

(α) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµα-
τος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι συµµορφώνεται
προς τις απαιτήσεις του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοι-
χεία α΄, β΄ και γ΄ του παρόντος,

(β) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµα-
τος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι διαθέτει τους α-
παιτούµενους οικονοµικούς, τεχνικούς, υλικούς και αν-
θρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δυνάµει του άρθρου 77, και του εγκεκρι-
µένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 71 του πα-
ρόντος Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ,

(γ) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµα-

τος Φυσικού Αερίου έχει αναλάβει εγγράφως να συµ-
µορφωθεί προς το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης
του ΕΣΦΑ υπό την παρακολούθηση της ΡΑΕ,

(δ) ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ έχει αποδείξει την ικανότητά του να
συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που υπέχει από την
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν,
ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεώνεται να παράσχει όλα τα σχέδια
συµβατικών ρυθµίσεων µε την υποψήφια επιχείρηση και
κάθε άλλη συναφή οντότητα, και

(ε) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµα-
τος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει την ικανότητά του να
συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που υπέχει, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 715/2009, συµπεριλαµβανοµένης
της συνεργασίας µε διαχειριστές συστηµάτων µεταφο-
ράς Φυσικού Αερίου σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επί-
πεδο.

3. Εφόσον ο  υποψήφιος  Ανεξάρτητος Διαχειριστής
Συστήµατος Φυσικού Αερίου πληροί τις προϋποθέσεις
της αµέσως προηγούµενης παραγράφου 2 ή του άρθρου
74 του παρόντος, εφαρµόζεται η διαδικασία πιστοποίη-
σης είτε του άρθρου 73 του παρόντος και του άρθρου 3
του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009 είτε του άρθρου 74 του
παρόντος νόµου.

3. Κάθε Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Φυσι-
κού Αερίου που διορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και
τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων, συµπεριλαµβανο-
µένης της είσπραξης τελών πρόσβασης και επιβαρύνσε-
ων συµφόρησης, καθώς και για τη λειτουργία, τη συντή-
ρηση και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ και για τη διασφάλιση
της µακροπρόθεσµης ικανότητας του ΕΣΦΑ να ανταπο-
κρίνεται στην εύλογη ζήτηση µε προγραµµατισµό επεν-
δύσεων. Για την  ανάπτυξη  του  ΕΣΦΑ, ο  Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου είναι υπεύθυ-
νος για τον προγραµµατισµό (συµπεριλαµβανοµένης της
διαδικασίας αδειοδότησης), την κατασκευή και την έναρ-
ξη λειτουργίας κάθε νέας υποδοµής. Για το σκοπό αυτόν,
ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής  Συστήµατος  ενεργεί  ως
διαχειριστής του ΕΣΦΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ δεν µπορεί να ορίζεται
ως υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση πρό-
σβασης τρίτων ούτε και για τον προγραµµατισµό των ε-
πενδύσεων.

4. Σε περίπτωση διορισµού Ανεξάρτητου Διαχειριστή
Συστήµατος Φυσικού Αερίου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ ως κύριος των πα-
γίων του ΕΣΦΑ υποχρεούται:

(α) να παρέχει κάθε σχετική συνεργασία και στήριξη
στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αε-
ρίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, συµπερι-
λαµβανοµένων ιδιαίτερα όλων των συναφών πληροφο-
ριών,

(β) να χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες αποφα-
σίζει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού
Αερίου και εγκρίνει η ΡΑΕ ή να συµφωνεί στη χρηµατο-
δότησή τους από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο τρίτο,
συµπεριλαµβανοµένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συ-
στήµατος Φυσικού  Αερίου . Οι  σχετικοί  διακανονισµοί
χρηµατοδότησης υπόκεινται στην έγκριση της ΡΑΕ. Πριν
από την  έγκριση  αυτή , η  ΡΑΕ διαβουλεύεται  µε τον
ΔΕΣΦΑ ΑΕ και µε τους Χρήστες του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος,

(γ) να µεριµνά για την κάλυψη της ευθύνης που αφορά
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στα πάγια στοιχεία του ΕΣΦΑ, µε εξαίρεση το µέρος της
ευθύνης που αφορά τα καθήκοντα του Ανεξάρτητου Δια-
χειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου, και

(δ) να παρέχει εγγυήσεις για τη διευκόλυνση της χρη-
µατοδότησης των επεκτάσεων του ΕΣΦΑ, µε εξαίρεση
τις επενδύσεις για τις οποίες, σύµφωνα µε το στοιχείο
β΄, συµφώνησε να χρηµατοδοτηθούν από οποιοδήποτε
ενδιαφερόµενο µέρος, συµπεριλαµβανοµένου του Ανε-
ξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου.

5. Η ΡΑΕ εποπτεύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ ως κυρίου του ΕΣΦΑ και λαµβάνει κάθε
σχετικό µέτρο σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή Α-
νταγωνισµού για τη συµµόρφωση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ προς
τις υποχρεώσεις που υπέχει µε την παράγραφο 4 του
παρόντος.

6. Ο διορισµός Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν απαλλάσ-
σει τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ από τις υποχρεώσεις που υπέχει σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 63Β ως και 63Η του παρόντος.»
Ι.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4001/2011
1. Εντός ενός µήνα από την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να τροποποιήσει το κα-
ταστατικό του, προκειµένου αυτό να εναρµονισθεί µε τις
διατάξεις των άρθρων 63Α έως 63Θ του ν. 4001/2011.

2. Εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 ο ΔΕΣΦΑ
ΑΕ υποχρεούται να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρµογή
το πρόγραµµα συµµόρφωσης που προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 63Η του ν. 4001/2011.

3. Εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να υποβάλει αίτηµα πι-
στοποίησης στη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρ-
θρων 64 ή 65. Μέχρι την πιστοποίησή του, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ
ασκεί τις  δραστηριότητες  του  Διαχειριστή  του  ΕΣΦΑ,
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4001/2011.

4. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 196 του ν.
4001/2011 καταργείται.

5. Η  προβλεπόµενη  στο  άρθρο  53 του  ν. 4001/2012
προθεσµία για την έκδοση των αποφάσεων του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
καθώς και των κοινών αποφάσεων του Υπουργού Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των
καθ’ ύλην συναρµόδιων Υπουργών, µε τις οποίες καθορί-
ζονται τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση της Ε-
νεργειακής Πενίας, όπως ιδίως τα εθνικά Σχέδια Δρά-
σης, παρατείνεται έως την 31.7.2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ - ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ -
ΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  Α -
ΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

IA.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ
I) Καταργούµενες διατάξεις που αφορούν σε ειδικές ε-

πιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηµατικές ενισχύ-
σεις ανεργίας

1. Από 1.1.2013 καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις
νόµων, όπως ισχύουν σήµερα κατά το µέρος που αφο-
ρούν σε ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδη-
µατικές ενισχύσεις ανεργίας, καθώς οι κανονιστικές και
οι διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότη-
σή τους:

-Το άρθρο 43 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295) µε εξαίρεση
την παράγραφο 5.

-Το άρθρο 7 του ν. 2941/2001 (Α΄ 201) µε εξαίρεση την
παράγραφο 8. 

-Οι παράγραφοι 2 και  3 του  άρθρου  15 του  ν. 3144/
2003 (Α΄ 111).

-Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3385/2005 (Α΄ 210).
-Τα άρθρα 10 και 11 του ν. 3408/2005 (Α΄ 272) µε εξαί-

ρεση την παράγραφο 4 του άρθρου 11.
-Το άρθρο 13 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως αντικα-

ταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν. 3660/2008 (Α΄ 78).
-Οι παράγραφοι 4 και  5 του  άρθρου  69 του  ν. 3518/

2006 (Α΄ 272).
-Το άρθρο 23 του ν. 3526/2007 (Α΄ 24), µε εξαίρεση τις

παραγράφους 10 και 11.
-Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1, καθώς και το άρ-

θρο 2 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114).
-Το άρθρο 3 του ν. 3717/2008 (Α΄ 239).
-Το άρθρο 75 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27).
-Το άρθρο 32 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75).
-Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 74 του ν. 3996/

2011 (Α΄ 170).
2. Οι επιδοτούµενοι την 31.12.2012, µε βάση τις παρα-

πάνω καταργούµενες  διατάξεις , συνεχίζουν  από
1.1.2013 να επιδοτούνται µε βάση τις κοινές περί ανερ-
γίας διατάξεις και να λαµβάνουν το βασικό µηνιαίο επί-
δοµα ανεργίας για χρονικό διάστηµα 12 µηνών, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄
197), όπως ισχύουν.

3. Επιδοτούµενοι την 31.12.2012, των οποίων η επιδό-
τηση µε βάση τις παραπάνω καταργούµενες διατάξεις
λήγει πριν την 31.12.2013, συνεχίζουν από 1.1.2013 να
επιδοτούνται µε βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις
και να λαµβάνουν το βασικό µηνιαίο επίδοµα ανεργίας,
σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του  άρθρου  21 του  ν.δ.
2961/1954 (Α΄ 197) µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της επι-
δότησης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί µε βάση τις κα-
ταργούµενες διατάξεις.

4. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούµενος
µπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται µετά την 31.12.2012
µε βάση τις παραπάνω καταργούµενες διατάξεις.

5. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούµενος,
µε βάση τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3, µπορεί να
συνεχίσει να επιδοτείται µετά την 31.12.2013.

II) Καταργούµενες διατάξεις που αφορούν στην επιδό-
τηση λόγω ανεργίας απολυµένων µισθωτών λόγω συγ-
χώνευσης – µεταφοράς – συνένωσης επιχειρήσεων

1. Από 1.1.2013 καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις
νόµων, όπως ισχύουν σήµερα:

- Το άρθρο 6 του ν. 435/1976 ( Α΄ 251).
- Το άρθρο 4 του ν. 3302/2004 (Α΄ 267).
2. Επιδοτούµενοι την 31.12.2012, των οποίων η επιδό-

τηση µε βάση τις παραπάνω καταργούµενες διατάξεις
λήγει πριν την 31.12.2013, συνεχίζουν από 1.1.2013 να
επιδοτούνται µε βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις
και να λαµβάνουν το βασικό µηνιαίο επίδοµα ανεργίας,
σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του  άρθρου  21 του  ν.δ.
2961/1954 (Α΄ 197) όπως ισχύουν, µέχρι την ηµεροµηνία
λήξης της επιδότησης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί µε
βάση τις καταργούµενες διατάξεις.

3.α. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούµε-
νος µπορεί να  συνεχίσει  να  επιδοτείται  µετά την
31.12.2012, µε βάση τις παραπάνω καταργούµενες δια-
τάξεις.
β. Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούµενος
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µπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται µετά την 31.12.2013,
µε βάση  τις  παραπάνω  υποπεριπτώσεις  ΙΑ.1.ΙΙ .1 και
ΙΑ.1.ΙΙ.2..

III) Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρονίων Ανέρ-
γων

1. Από 1.1.2014 Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών-
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι ασφαλι-
σµένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κα-
τάσταση ανεργίας για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο α-
πό δώδεκα (12) µήνες, δικαιούνται επίδοµα µακροχρο-
νίως ανέργου, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωµα
τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενεια-
κό εισόδηµά τους δεν ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιά-
δων (10.000) ευρώ. Το όριο αυτό του εισοδήµατος προ-
σαυξάνεται κατά πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και οκτώ
λεπτά (586,08) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογέ-
νειας.

2. Το ύψος  του  επιδόµατος  µακροχρονίως ανέργου
δεν µπορεί να υπερβεί µηνιαίως το ποσό των διακοσίων
(200) ευρώ και καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστηµα
οι δικαιούχοι παραµένουν άνεργοι και ουδέποτε πέραν
των δώδεκα (12) µηνών.

3. Το προαναφερόµενο επίδοµα, καθώς και τα επιδό-
µατα ανεργίας, ασθένειας και µητρότητας δεν λαµβάνο-
νται υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισµό του ε-
τήσιου οικογενειακού εισοδήµατος µε βάση το οποίο χο-
ρηγείται αυτό.

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται
και εξειδικεύονται:
α) τα όρια ηλικίας των δικαιούχων, τα οποία δεν µπο-

ρούν να είναι µικρότερα των είκοσι (20) και µεγαλύτερα
των εξήντα έξι (66) ετών και τα κριτήρια που απαιτούνται
για την απόκτηση της ιδιότητας του δικαιούχου, καθώς
και η διαδικασία χορήγησης των παροχών αυτών,
β) το ύψος της προαναφερόµενης παροχής, καθώς και

η διαδικασία, ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής
της,
γ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη

της συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης
της προαναφερόµενης παροχής, καθώς και τα δικαιολο-
γητικά που απαιτούνται για την καταβολή της,
δ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την α-

ναστολή ή τη διακοπή της παροχής και
ε) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την παροχή.
5. Με όµοιες αποφάσεις δύνανται να αναπροσαρµόζο-

νται το ύψος του προαναφερόµενου επιδόµατος, τα όρια
ηλικίας των δικαιούχων και το ύψος των εισοδηµατικών
ορίων.

6. Το παραπάνω  επίδοµα  καταβάλλεται  από  τον
Ο.Α.Ε.Δ., µε διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό.

7. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, για την εφαρµο-
γή του παρόντος, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολο-
γούµενο πραγµατικό, καθώς και το απαλλασσόµενο ή
φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο, εισόδηµα του φορολο-
γούµενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων
του από κάθε πηγή, µε εξαίρεση τις αποζηµιώσεις από-
λυσης.

8. Οι παραπάνω εισοδηµατικές ενισχύσεις δεν λαµβά-
νονται υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισµό του
ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος µε βάση το οποίο
χορηγούνται αυτές.

9. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.

3016/2002 παύει να ισχύει από 1.1.2014 εκτός του τε-
λευταίου εδαφίου της που έχει ως εξής: «στο άρθρο 1
του π.δ. 179/1986 (Α΄ 69) προστίθεται εδάφιο ιστ΄ ως ε-
ξής: «ιστ) Τα επιδόµατα µακροχρονίως ανέργων»».

IA.2. ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΩΝ 

1. Θεσπίζεται ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων, το ο-
ποίο αντικαθιστά τα καταργούµενα µε τις υποπεριπτώ-
σεις 12 και 14 της παρούσας διάταξης οικογενειακά επι-
δόµατα.

2. Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων καταβάλλεται
λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των εξαρτώµενων τέ-
κνων, την κλίµακα ισοδυναµίας, το ισοδύναµο εισόδηµα
και την εισοδηµατική κατηγορία.
Ως κλίµακα ισοδυναµίας ορίζεται το σταθµισµένο ά-

θροισµα των µελών της οικογένειας. Ο πρώτος γονέας
έχει στάθµιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθµιση 1/3
και κάθε εξαρτώµενο τέκνο έχει στάθµιση 1/6. Ως ισοδύ-
ναµο εισόδηµα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό
εισόδηµα (φορολογητέο εισόδηµα) διαιρεµένο µε την
κλίµακα ισοδυναµίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδοµα στή-

ριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδυνάµου ει-
σοδήµατος σε τέσσερις εισοδηµατικές κατηγορίες, ως
εξής: (Α) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαµβάνουν
το πλήρες επίδοµα, (Β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001)
ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαµβά-
νουν τα 2/3 του επιδόµατος, (Γ) από δώδεκα χιλιάδες και
ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ
που λαµβάνουν το 1/3 του επιδόµατος. 
Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανά-

λογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων ως εξής:
σαράντα (40) ευρώ ανά µήνα για ένα εξαρτώµενο τέκνο,
ογδόντα (80) ευρώ ανά µήνα για δύο εξαρτώµενα τέκνα,
εκατόν τριάντα (130) ευρώ ανά µήνα για τρία εξαρτώµε-
να τέκνα και εκατόν ογδόντα (180) ευρώ ανά µήνα για
τέσσερα εξαρτώµενα τέκνα. Για κάθε εξαρτώµενο τέκνο
πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν των ανωτέ-
ρω, µηνιαίο επίδοµα εξήντα (60) ευρώ. 
Για τον υπολογισµό της εισοδηµατικής κατηγορίας

λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα που αναφέρεται στο εκ-
καθαριστικό του τρέχοντος οικονοµικού έτους.

3. Tο ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων καταβάλλεται
για τέκνα προερχόµενα από γάµο, φυσικά, θετά ή ανα-
γνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν
το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος εφόσον φοι-
τούν στη µέση εκπαίδευση. Ειδικά, για τα τέκνα που φοι-
τούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επί-
δοµα καταβάλλεται µόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους
που προβλέπεται από τον οργανισµό της κάθε σχολής
και σε καµία περίπτωση πέρα από τη συµπλήρωση του
24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώµενα
τέκνα για θεµελίωση του δικαιώµατος λήψης του επιδό-
µατος, λαµβάνονται υπόψη τα τέκνα µε ποσοστό αναπη-
ρίας 67% και άνω, καθώς και το απορφανισθέν τέκνο ή
τα απορφανισθέντα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογέ-
νεια και επήλθε θάνατος και των δύο γονέων.

4. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας ε-
γκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της
συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδοµα καταβάλλεται σε
όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής
των τέκνων. Το επίδοµα καταβάλλεται µε τους ίδιους ό-
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ρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει έ-
να ή περισσότερα ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γά-
µους, καθώς και τα νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετη-
θέντα από τον ίδιο, εφόσον όµως έχει την αποκλειστική
ευθύνη διατροφής τους και η µητέρα δεν επιδοτείται για
τα παιδιά της αυτά.

5. Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων χορηγείται κατό-
πιν αίτησης και καταβάλλεται από την 1η του επόµενου
µήνα υποβολής της. Για τη διακοπή του επιδόµατος, λό-
γω συµπλήρωσης των οριζοµένων στην παράγραφο 3,
κατά περίπτωση, ορίων, ως ηµέρα γέννησης των τέκνων
θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου τους έτους γέννησής τους
και, προκειµένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη
του ακαδηµαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

6. Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων χορηγείται στις
ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εφόσον έχουν µόνιµη
και συνεχή δεκαετή διαµονή στην Ελλάδα και τα εξαρ-
τώµενα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα:
α) Έλληνες πολίτες που διαµένουν µόνιµα στην Ελλά-

δα,
β) οµογενείς αλλοδαπούς που διαµένουν µόνιµα στην

Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο οµογενούς,
γ) πολίτες  κρατών-µελών  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης

που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα,
δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό

Οικονοµικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)
και Ελβετούς πολίτες που διαµένουν µόνιµα στην Ελλά-
δα,
ε) αναγνωρισµένους πρόσφυγες που διαµένουν µόνι-

µα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραµονής
στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης
του 1951 για  το  Καθεστώς  των  Προσφύγων  (ν.δ.
3989/1959, Α΄201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτό-
κολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των
Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α΄125),
στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραµονής

στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύµβασης
του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975,
Α΄ 176),
ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
η) πολίτες άλλων κρατών που διαµένουν νόµιµα και

µόνιµα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής
υπηκοότητας.

7. Το επίδοµα της παρούσας υποπαραγράφου δεν προ-
σµετράται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδηµα
και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κρά-
τηση υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτου.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζο-
νται τα θέµατα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής
του επιδόµατος και ο φορέας καταβολής του. Με όµοιες
αποφάσεις δύναται να επανακαθοριστεί η εντεταλµένη
αρχή καταβολής και να αναπροσαρµοστεί το ύψος των
επιδοµάτων της παρούσας διάταξης.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζεται και κάθε θέµα σχετι-
κό µε την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγράφου.

10. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπο-
λογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας. 

11. Το εισοδηµατικό κριτήριο της παραγράφου 22 του
άρθρου 27 του ν. 4052/2012 αναφέρεται στο καθαρό, ε-
τήσιο, οικογενειακό εισόδηµα (φορολογητέο εισόδηµα)

του έτους 2011, όπως αυτό δηλώθηκε στη φορολογική
δήλωση των δικαιούχων. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται υ-
ποχρεωτικά για τις καταβολές του τελευταίου διµήνου
του 2012. Τυχόν καταβολές που έγιναν µέχρι τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου σε υπερβαίνοντες τα όρια της
παραγράφου 22 του άρθρου 27 του ν. 4052/2012 δεν α-
ναζητούνται.

12. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/
1990 και  η  παράγραφος 1 του  άρθρου  1 του  ν. 3454/
2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και η
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα νοµοθεσία, καταργούνται
από 1.11.2012.

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 4025/2011
και η παράγραφος 22 του άρθρου 27 του ν. 4052/2012, ό-
πως τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν, καταργούνται  από
1.1.2013.

14. Το άρθρο 63 του ν. 1892/1990, η παράγραφος 1 του
άρθρου 1 του ν. 3454/2006, το άρθρο 6 του ν. 3631/2008,
τα άρθρα 42 και 43 του ν. 3918/2011, όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν, παύουν να ισχύουν από την έναρξη ε-
φαρµογής της παρούσας διάταξης, όσο αφορά στη χο-
ρήγηση και καταβολή των προϋφιστάµενων οικογενεια-
κών επιδοµάτων. Οµοίως καταργούνται και οι κατ’ εξου-
σιοδότηση των ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις και κά-
θε άλλη απόφαση µε την οποία ρυθµίζεται η καταβολή
των επιδοµάτων που αντικαθίστανται µε το ενιαίο επίδο-
µα στήριξης τέκνων.

15. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της πα-
ρούσας υποπαραγράφου παύει να ισχύει από την έναρξη
εφαρµογής της, όσο αφορά στη χορήγηση και καταβολή
των προϋφιστάµενων οικογενειακών επιδοµάτων. Το α-
φορολόγητο ποσό  της  παρ .2 του  άρθρου  9 του  ν.
2238/1994 (Α΄151) αντικαθίσταται από το προβλεπόµενο
σε αυτή την υποπαράγραφο επίδοµα από 1ης Ιανουαρίου
2013. 

16. Η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας υποπα-
ραγράφου άρχεται την 1.1.2013 εκτός αν ορίζεται άλ-
λως στις προηγούµενες παραγράφους.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε-
ΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Τίθεται  σε  πιλοτική  εφαρµογή  πρόγραµµα ελάχι -
στου εγγυηµένου εισοδήµατος σε δύο περιοχές της Επι-
κράτειας µε διαφορετικά κοινωνικοοικονοµικά χαρακτη-
ριστικά, οι οποίες θα οριστούν µε την κοινή υπουργική α-
πόφαση της περίπτωσης 3 της παρούσας υποπαραγρά-
φου. 

2. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άτοµα και οικογένει-
ες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέ-
χοντας στους δικαιούχους ενίσχυση εισοδήµατος συν-
δυαζόµενη µε δράσεις κοινωνικής επανένταξης. Το πρό-
γραµµα λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τις εκάστοτε ε -
φαρµοζόµενες πολιτικές  για  την  καταπολέµηση  της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθο-
ρίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής της πα-
ρούσας υποπαραγράφου, ιδίως δε:
α. Οι δικαιούχοι για ένταξη στο πρόγραµµα.
β. Η βάση υπολογισµού και το ύψος του ελάχιστου εγ-

γυηµένου εισοδήµατος για κάθε άτοµο ή οικογένεια.
γ. Οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραµµα και καταβο-
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λής της παροχής ως διαφοράς µεταξύ του πραγµατικού
εισοδήµατος και του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµα-
τος.
δ. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την εφαρµογή του προ-

γράµµατος, καθώς και η επιλογή των δύο περιοχών της
Επικράτειας όπου θα εφαρµοστεί πιλοτικά το πρόγραµ-
µα. 

4. Η πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος αρχίζει την 1.1.2014.

ΙΑ.4. ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
1. Από 1.1.2013 για τη συνταξιοδότηση των ασφαλι-

σµένων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότη-
τας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, εφαρµόζονται
οι προϋποθέσεις του ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως ισχύει,
ως προς τα όρια ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης, όπως
αυτά διαµορφώνονται  µε τις  ανωτέρω  διατάξεις  από
1.1.2015.

2. Από 1.1.2013, όλα τα όρια ηλικίας της παραγράφου
1, καθώς και όλα τα ισχύοντα την 31.12.2012 όρια ηλι-
κίας συνταξιοδότησης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι-
σης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
όπου αυτά προβλέπονται, αυξάνονται κατά δύο (2) έτη.

3. Από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου
ασφάλισης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού
εξαιρούνται: α) οι ασφαλισµένες που θεµελιώνουν δικαί-
ωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενι-
κές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως µητέρες ανίκα-
νων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, καθώς και οι
χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία
τέκνων, β) οι ασφαλισµένοι στους ανωτέρω φορείς κοι-
νωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς
εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

4. Θεµελιωµένα  συνταξιοδοτικά  δικαιώµατα  µέχρι
31.12.2012, λόγω συµπλήρωσης των προϋποθέσεων του
απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, ό-
που αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται να α-
σκηθούν οποτεδήποτε.

5. Οι ασφαλισµένοι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι-
σης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι µέχρι 31.12.2012 έ-
χουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ ’ έτος προ-
βλεπόµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως αυ-
τές καθορίζονται  µε το  άρθρο  10 του  ν. 3863/2010
(Α΄115), όπως ισχύει, ή από προγενέστερες γενικές ή
άλλες διατάξεις, δύνανται να συνταξιοδοτηθούν µε τις
προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλι-
σης που κατά περίπτωση κατοχυρώνουν.

6. Από 1.1.2014 το προβλεπόµενο από τις διατάξεις
του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) Επίδοµα Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλ-
λεται µε τη συµπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας.
Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας καθώς και

για τα τέκνα που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του
γονέα τους δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ Ε-
ΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

1. Από 1.1.2013 η µηνιαία σύνταξη ή το άθροισµα των
µηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από οποια-
δήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία µειώνονται ως ε-
ξής:

α. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος άνω των 1.000,01
ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ µειώνεται στο σύνολο του
ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που ενα-
ποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
β. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος από 1.500,01 ευρώ

έως 2.000,00 ευρώ µειώνεται στο σύνολο του ποσού κα-
τά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει
δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
γ. Ποσό σύνταξης ή αθροίσµατος από 2.000,01 ευρώ

έως 3.000,00 ευρώ  µειώνεται κατά ποσοστό 15% και σε
κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να
υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
δ. Ποσό σύνταξης ή συντάξεων από 3.000,00 ευρώ και

άνω µειώνεται κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτω-
ση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται
των 2.550,01 ευρώ.
Στο ως άνω άθροισµα λαµβάνονται υπόψη τα µερίσµα-

τα, καθώς και κάθε είδους προσαυξήσεις. Επί του αθροί-
σµατος αυτού το ποσό της µείωσης επιµερίζεται αναλο-
γικά σε κάθε φορέα ή τοµέα και αποτελεί έσοδο του οι-
κείου ασφαλιστικού φορέα ή τοµέα.
Για τον υπολογισµό του ποσοστού της µείωσης λαµβά-

νεται υπόψη το καταβλητέο ποσό συντάξεως ή του ως ά-
νω αθροίσµατος την 31.12.2012 µετά τις µειώσεις και τις
παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συ-
νταξιούχων.
Από τις ανωτέρω µειώσεις εξαιρούνται οι συνταξιού-

χοι που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων 4
και 5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226) και του ν. 612/1977, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

2. Στους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992 που αποχώ-
ρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010
και µετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική από-
φαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήµατος, το ποσό του
εφάπαξ βοηθήµατος µειώνεται ποσοστιαία κατά φορέα-
τοµέα πρόνοιας. Συγκεκριµένα: στον Τοµέα Πρόνοιας
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου  του  ΤΑΠΙΤ κατά  2,21%,
στον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέντων
του ΤΑΠΙΤ κατά 17,35%, στον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπι-
κού Ιπποδροµιών του ΤΑΠΙΤ κατά 18,38%, στον Τοµέα
Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ κατά 29,77%,
στον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργα-
σιών του ΤΑΠΙΤ κατά 63,91%, στον Τοµέα Πρόνοιας Υ-
παλλήλων Εµπορικών  Καταστηµάτων  του  ΤΑΠΙΤ κατά
41,52%, στον  Τοµέα Πρόνοιας  Δηµοσίων  Υπαλλήλων
του ΤΠΔΥ κατά 22,67%, στον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλή-
λων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ κατά 42,29%, στον Τοµέα Πρόνοι-
ας Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος του ΤΠΔΥ
κατά 36,94%, στον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταµεί-
ου Νοµικών του ΤΠΔΥ κατά 52,21%, στον Τοµέα Πρόνοι-
ας Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κα-
τά 6,19%, στον Τοµέα Πρόνοιας Εφηµ/λών και Υπαλλή-
λων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 8,21%,
στον Τοµέα Πρόνοιας Εφηµ/λών και Υπαλλήλων Πρα-
κτορείων Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 28,41%,
στον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ
κατά 3,84%, στον Τοµέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής –
Λαϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 41,17%, στον Το-
µέα Πρόνοιας  Μηχανικών  και  Εργοληπτών  Δηµοσίων
Έργων του ΕΤΑΑ κατά 17,42%, στον Τοµέα Πρόνοιας Δι-
κηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ κατά 32,80%, στον Τοµέα
Πρόνοιας Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά
83,00%, στον Τοµέα Πρόνοιας Αστυνοµικών του ΤΕΑ-
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ΠΑΣΑ κατά 1,94%, στον Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Α-
στυνοµίας Πόλεων του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 45,49%, στο Λο-
γαριασµό Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά
35,11%. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλειας και Πρόνοιας µετά από τεκµηριωµένη ει-
σήγηση του Δ.Σ. των οριζοµένων στο προηγούµενο εδά-
φιο Φορέων  Κοινωνικής  Ασφάλισης  πλην  του  Τοµέα
Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ µπορεί να αυ-
ξοµειώνεται το ανωτέρω οριζόµενο ποσοστό µείωσης
µέχρι 35%. 

3. Οι ανωτέρω µειώσεις στους ασφαλισµένους του Το-
µέα Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του
Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ διε-
νεργούνται µετά την εφαρµογή των µειώσεων που προ-
βλέπονται µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226). 

4. Η ποσοστιαία µείωση 42,29%, καθώς και κάθε µετα-
βολή αυτής, στο ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που χο-
ρηγεί ο Τοµέας ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ για χρόνο ασφάλισης
που πραγµατοποιήθηκε µετά την 1.1.2006 έχει εφαρµο-
γή και στο ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που δικαιού-
νται οι αποχωρούντες υπάλληλοι, ασφαλισµένοι στο κα-
θεστώς του ν. 103/1975 (Α΄167), από το νοµικό πρόσωπο
στο οποίο  τηρείτο  ο  λογαριασµός  του  ν. 103/1975
(Α΄167) για  χρόνο  υπηρεσίας  που  διανύθηκε  µέχρι
31.12.2005, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 3232/2004
(Α΄48).

5. Στα πρόσωπα που δεν έχουν καταβάλει ασφαλιστι-
κές εισφορές για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής ή οποι-
ασδήποτε άλλης αποζηµίωσης καταβάλλεται η αποζη-
µίωση, λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιον-
δήποτε λόγο, του ν. 3198/1955 (Α΄ 98) σε συνδυασµό µε
το ν. 2112/1920 (Α΄ 67) όπως ισχύουν. Το ποσό της κα-
ταβαλλόµενης αποζηµίωσης είναι ανάλογο µε το χρόνο
υπηρεσίας που έχει πραγµατοποιηθεί εκτός της ασφάλι-
σης σε φορέα-τοµέα πρόνοιας προς το συνολικό χρόνο
υπηρεσίας τους. Σε καµία περίπτωση η εν λόγω αποζη-
µίωση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 15.000,00 ευ-
ρώ. 

6. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ορίζει διαφο-
ρετικά τα θέµατα των προηγούµενων περιπτώσεων κα-
ταργείται.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και  Πρόνοιας , που  εκδίδεται  µέχρι
31.12.2012, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Ανα-
λογιστικής Αρχής, καθορίζεται η νέα τεχνική βάση για
τις εφάπαξ παροχές των φορέων – τοµέων πρόνοιας,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίη-
σή της. Από 1.1.2014 το εφάπαξ βοήθηµα που χορηγεί-
ται σε όλους τους ασφαλισµένους των φορέων – τοµέ-
ων πρόνοιας υπολογίζεται σύµφωνα µε τη νέα τεχνική
βάση για τις εφάπαξ παροχές.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ-
ΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ-ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ-ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

1. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους
ασφαλιζόµενους από 1.1.1993 µισθωτούς που προβλέ-
πεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως αυτή έχει αντικατασταθεί µε
την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), ισχύ-
ει από 1.1.2013 και για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση
µέχρι 31.12.1992 µισθωτούς των φορέων κύριας και επι-

κουρικής ασφάλισης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συµπερι-
λαµβανοµένων του ΝΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Όπου από γενική ή καταστατική διάταξη προβλέπεται
µεγαλύτερο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, αυ-
τό διατηρείται.

2. Αξιώσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµο-
διότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας που αφορούν την επιστροφή αχρεω-
στήτως καταβληθεισών παροχών παραγράφονται µετά
εικοσαετία από την τελευταία καταβολή. Κάθε αντίθετη
διάταξη καταργείται.

3. Από 1.1.2013 τα επιδόµατα και δώρα εορτών Χρι-
στουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας, που προ-
βλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νό-
µου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική διάταξη για τους
συνταξιούχους και βοηθηµατούχους όλων των φορέων
και τοµέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότη-
τας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, καθώς και του ΟΓΑ, του ΝΑΤ και της Τράπε-
ζας της Ελλάδος καταργούνται. Κατ’ εξαίρεση παραµένει
σε ισχύ το άρθρο 32 του ν. 3896/2010, όπως ισχύει.

4. Από 1.1.2013 διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης
από το ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ) στους εκπροσώπους συνδι-
καλιστικών οργανώσεων και τα δικαιοδόχα µέλη τους
που συνταξιοδοτήθηκαν για την ιδιότητά τους αυτή µε
βάση καταστατικές διατάξεις του τ. Ταµείου Επικουρικής
Ασφαλίσεως Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Ε-
παγγελµατικών Οργανώσεων  (ΤΕΑΕΥΕΕΟ) του  α. ν.
971/1937 (Α΄ 482). Κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν να κα-
ταβάλλονται συντάξεις στα πρόσωπα της ανωτέρω κα-
τηγορίας και τα δικαιοδόχα µέλη τους, εφόσον δεν ερ-
γάζονται και δεν λαµβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ονοµα-
σίας και νοµικής µορφής, ή το Δηµόσιο.
Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία εξαιρούνται από την

ασφάλιση στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) οι εκπρόσωποι συνδικα-
λιστικών οργανώσεων που απέκτησαν την ιδιότητά τους
αυτή µέχρι τη συγχώνευση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ στο ΕΤΕ-
ΑΜ.
Οι ασφαλισµένοι του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, οι οποίοι ήταν υ-

πάλληλοι συνδικαλιστικών οργανώσεων ή του συγχω-
νευθέντος Ταµείου, καθώς και οι συνταξιούχοι της κατη-
γορίας αυτής, διέπονται από 1.1.2013 από τις καταστατι-
κές διατάξεις του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και τις διατά-
ξεις της γενικότερης νοµοθεσίας, όπως ισχύουν. Οι εκ-
κρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, για τις οποίες δεν έ-
χει εκδοθεί µέχρι 31.12.2012 οριστική απόφαση συντα-
ξιοδότησης, διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις
του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

5. Από 1.1.2013 η µηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπε-
ρηλίκων του ν. 1296/1982 (Α΄ 128), όπως ισχύει, κατα-
βάλλεται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋ-
ποθέσεις:
α. Έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β. Δεν λαµβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη α-

πό οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δη-
µόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού,
και επίσης, σε περίπτωση εγγάµων, δεν λαµβάνει ο/η σύ-
ζυγός τους σύνταξη µεγαλύτερη από το πλήρες ποσό
της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρ-
θρου 4 του ν. 4169/1961.
γ. Διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα τα τε-

λευταία είκοσι (20) έτη πριν την υποβολή της αίτησης
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για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαµένουν κα-
τά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
δ. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά

τους, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο
µε ειδικό τρόπο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό
των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ
ή, στην περίπτωση εγγάµων, το συνολικό ετήσιο οικογε-
νειακό φορολογητέο εισόδηµα, καθώς και το απαλλασ-
σόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα δεν
υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαρά-
ντα (8.640) ευρώ.
Εξαιρούνται της παροχής οι µοναχοί/ες οι οποίοι δια-

µένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και
όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Πρόνοιας µετά γνώµη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του ΟΓΑ και του ΣΚΑ καθορίζονται τα δικαιολο-
γητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της συνδροµής
των προϋποθέσεων που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄ έ-
ως δ΄ της προηγούµενης παραγράφου, και η διαδικασία
ελέγχου των εισοδηµατικών κριτηρίων, καθώς και οι κυ-
ρώσεις που επιβάλλονται σε όσους υποβάλλουν ανακρι-
βή στοιχεία.
Με κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονοµικών  και

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύνα-
νται να αναπροσαρµόζονται τα ποσά που αναφέρονται
στην περίπτωση δ΄.
Εκκρεµείς αιτήσεις, καθώς και αιτήσεις που υποβάλλο-

νται µέχρι 31.12.2012 κρίνονται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος πλην του ορίου ηλικίας που ορίζεται
το 65ο έτος.
Με τα κριτήρια που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄ έως

και δ΄  της  παρούσας  ρύθµισης , επανακρίνονται  από
1.1.2013 και όσοι έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι. 

6. Εισφορές ασφαλισµένων του ΟΓΑ για υγειονοµική
περίθαλψη που δεν έχουν καταβληθεί εµπρόθεσµα για
χρόνο ασφάλισης µέχρι 31.12.2012, επαναϋπολογίζο-
νται µε ποσοστό 2,50% επί του ποσού της ασφαλιστικής
κατηγορίας του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α΄15) στην
οποία είχαν καταταγεί και ισχύει κατά το χρόνο καταβο-
λής των εισφορών.

7. Όπου από τις κείµενες διατάξεις του ΟΓΑ αναφέρε-
ται το 64ο έτος της ηλικίας αντικαθίσταται από το 66ο
και όπου το 65ο από το 67ο.

8. Από 1.7.2013 η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνι-
κής Ασφάλισης Α.Ε. «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» του ν. 3607/2007
(Α΄ 245) καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρω-
µών συντάξεων των δικαιούχων των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης και του Δηµοσίου. Από 1.1.2013 µέχρι την
30.6.2013 οι πληρωµές των συντάξεων διενεργούνται α-
πό τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας των επόµενων παραγράφων.
Από 1.12.2012 η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει, ελέγχει

και διασταυρώνει τα στοιχεία των συντάξεων των δικαι-
ούχων των Φ.Κ.Α. και υπολογίζει το ποσό της µείωσης
για τους συνταξιούχους, καθώς και για όσους λαµβά-
νουν συντάξεις από περισσότερους του ενός φορέα.
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εποπτείας Υπουρ-

γείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Εθνικής Άµυνας  και  το  Δηµόσιο  αποστέλλουν  έως  τη
10η ηµέρα κάθε µήνα στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., σε ηλεκτρονι-
κή µορφή µηνιαίο αρχείο πληρωµών συντάξεων, στο ο-
ποίο περιέχονται αναλυτικά και ανά συνταξιούχο τα πο-
σά των συντάξεων που καταβάλλει ο κάθε φορέας.

Τα Αρχεία Πληρωµών Συντάξεων περιέχουν όλα τα α-
ναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης (Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ. κ.λπ.).
Σε περίπτωση ελλιπών στοιχείων η επεξεργασία υλοποι-
είται στα διαθέσιµα στοιχεία και στους ταυτοποιηµένους
συνταξιούχους.
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πραγµατοποιούν τις

µεταβολές των ποσών συντάξεων για τις οποίες έχουν
ενηµερωθεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Πρόνοιας, µετά από γνώµη του Δ.Σ. της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., του Σ.Κ.Α. και γνώµη της Γ.Γ.Π.Σ. που εκ-
δίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευ-
ση του νόµου ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις υποχρε-
ώσεις των Φ.Κ.Α., τις υποχρεώσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ., θέ-
µατα διασταυρώσεων και ταυτοποίησης στοιχείων προ-
σώπων και αλληλοενηµερώσεων µεταξύ Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.
και Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
υλοποίηση του παρόντος.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των ασφαλιστικών ορ-

γανισµών µε τις ανωτέρω διατάξεις, οι Πρόεδροι και οι
Διοικητές των ανωτέρω οργανισµών κηρύσσονται αυτο-
δικαίως έκπτωτοι µετά παρέλευση ενός διµήνου από τις
οριζόµενες για την εφαρµογή της διάταξης αυτής προ-
θεσµίες.
Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
9. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της περίπτωσης γ΄

της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α΄
195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισφορά 0,75% επί
των ηµεροµισθίων και µισθών των εργαζοµένων υπέρ
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, η οποία βαρύνει
τον οικείο εργοδότη, καταργείται από 1ης Νοεµβρίου
2012.

10. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της περίπτωσης
β΄ της  παραγράφου 1 του  άρθρου  3 του  ν. 678/1977
(Α΄246) και του εδάφιου Γ΄ του άρθρου 7 του ν. 3144/
2003 (Α΄111) εισφορά 0,35% υπέρ Οργανισµού Εργατι-
κής Εστίας, η οποία βαρύνει τον οικείο εργοδότη, καταρ-
γείται από 1ης Νοεµβρίου 2012.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να καθοριστεί και κάθε
άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή των περιπτώ-
σεων 9 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου. 

ΙΑ.7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟ-
ΕΚΦΟΡΤΩΤΗ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑ-
ΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3919/2011 και
4038/ 2012

1. Όλες οι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία φορτο-
εκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νοµικό κα-
θεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως για πα-
ράδειγµα είναι οι κεντρικές αγορές, τα λιµάνια κ.λπ.) εκ-
φόρτωσης, µεταφοράς και στοιβασίας των εµπορευµά-
των ή άλλων κινητών πραγµάτων, διενεργούνται από ερ-
γαζοµένους που είναι εφοδιασµένοι µε τη βεβαίωση της
παραγράφου 4 του παρόντος. Από το πεδίο εφαρµογής
της παρούσας εξαιρούνται οι λιµενικές ζώνες Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης. 

2. Κατ ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται να εκτελούνται από
εργαζοµένους που διαθέτουν τη βεβαίωση της παραγρά-
φου 4 του παρόντος οι ακόλουθες κατηγορίες φορτοεκ-
φορτωτικών εργασιών: α) Φορτώσεις γεωργικών και κτη-
νοτροφικών προϊόντων, λιπασµάτων, γεωργικών  εφο-
δίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς α-
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πό τους τόπους παραγωγής προς χώρους αποθήκευσης
για λογαριασµό των παραγωγών. β) Φορτώσεις ή εκφορ-
τώσεις ειδών σε χώρους βιοµηχανικής παραγωγής.

3. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται
µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας η αµοιβή τους συµφω-
νείται ελευθέρως µε τον φορτοπαραλήπτη. Σε κάθε άλ-
λη περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης
εργατικής νοµοθεσίας. Οι κανονισµοί διεξαγωγής των
φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται µε Συλλο-
γικές Συµβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και σε περίπτωση που
δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για µεν τα λιµάνια µε κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου, για
την ξηρά µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ως προς την κοινωνικοα-
σφαλιστική προστασία αυτών, οι φορτοεκφορτωτές α-
σφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η ασφαλιστική τους σχέ-
ση διέπεται από την οικεία νοµοθεσία που διέπει το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και τους κανονισµούς αυτού.

4.α. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του φορτοεκ-
φορτωτή ξηράς ή λιµένος απαιτούνται να συντρέχουν
σωρευτικά στο πρόσωπο του ενδιαφεροµένου οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις: αα) Είναι Έλληνας πολίτης ή οµο-
γενής ή πολίτης κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο πεδίο
εφαρµογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου
της 25ης Νοεµβρίου 2003 και στον οποίο έχει χορηγηθεί
το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα, ε-
φόσον για τον τελευταίο δεν συντρέχει κώλυµα δηµό-
σιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας,
ββ) έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, γγ)
είναι υγιής και γενικώς ικανός και κατάλληλος για την ά-
σκηση του επαγγέλµατος, βάσει ιατρικής γνωµάτευσης
των υγειονοµικών επιτροπών του ΕΟΠΠΥ, δδ) δεν έχει
καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για εγκλήµατα κατά
της ασφάλειας των µεταφορών, σωµατεµπορία, λαθρε-
µπόριο και εγκλήµατα κατά της δηµόσιας ή της ιδιωτικής
περιουσίας.
β. αα ) Οι  ενδιαφερόµενοι  που  πληρούν  τις  ως  άνω

προϋποθέσεις υποβάλλουν, σε  έντυπη  ή  ηλεκτρονική
µορφή, αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος
του φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιµένος, επισυνάπτοντας
φάκελο µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στο Τµήµα
Φορτοεκφορτωτών της Διεύθυνσης Αµοιβής του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
ως αρµόδιας υπηρεσίας. Η υπηρεσία προχωρεί στην εξέ-
ταση των δικαιολογητικών και σε περίπτωση συνδροµής
των σχετικών προϋποθέσεων καταχωρεί τον ενδιαφερό-
µενο στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, που λει-
τουργεί στο Τµήµα Φορτοεκφορτωτών του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και εκδί-
δει υποχρεωτικά βεβαίωση, εντός αποκλειστικής δεκαή-
µερης προθεσµίας από την ηµεροµηνία υποβολής της α-
ναγγελίας και της κατάθεσης όλων των δικαιολογητι-
κών. 
ββ) Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών λειτουργεί

ως δηµόσιος κόµβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων
για τη νόµιµη άσκηση του επαγγέλµατος του φορτοεκ-
φορτωτή, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρ-
θρου, καθώς και ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων για
την απασχόληση στον κλάδο. Το Εθνικό Μητρώο Φορτο-
εκφορτωτών θα λειτουργεί από 15.4.2013 αποκλειστικά
ηλεκτρονικά.

Ειδικότερα, το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών πε-
ριλαµβάνει δύο επίπεδα:

(α) Το Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό) αφορά τα πρόσωπα ε-
κείνα που εκτελούν τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εξαιρουµένων
του χειρισµού µηχανηµάτων και οχηµάτων φορτοεκφόρ-
τωσης, του χειρισµού ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και
της διενέργειας  εξειδικευµένων  φορτοεκφορτωτικών
εργασιών, όπως θα εξειδικευθεί µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στο Μητρώο αυτό εγγρά-
φονται όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που πληρούν τις
προϋποθέσεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου και θα παρακολουθούν υποχρεωτικά
ειδικό πρόγραµµα κατάρτισης σε θέµατα υγιεινής και α-
σφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας σύµφωνα
µε το άρθρο 12 της Οδηγίας 391/1989/ΕΚ, όπως θα εξει-
δικευθεί µε απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Αι-
γαίου.

(β) Το Μητρώο Β΄ αφορά τα πρόσωπα εκείνα που εκτε-
λούν τις πάσης φύσεως φορτοεκφορτωτικές εργασίες
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ανάλογα µε
την πιστοποιηµένη εξειδίκευσή τους. Προκειµένου να
εγγραφούν στο Μητρώο Β΄, οι ενδιαφερόµενοι και εγγε-
γραµµένοι στο Μητρώο Α΄ πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί
σύµφωνα µε τον ΕΟΠΠΕΠ µε βάση τις προδιαγραφές
που προβλέπει το Επαγγελµατικό Περίγραµµα «Φορτω-
τή – Εκφορτωτή Λιµένος και Ξηράς».
Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Πρόνοιας και Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου, θα
καθορισθούν οι λεπτοµέρειες που αφορούν, τις προϋπο-
θέσεις και τη διαδικασία της πιστοποίησης, καθώς και το
περιεχόµενο, τη διάρκεια, τις διαδικασίες υλοποίησης,
τις πηγές χρηµατοδότησης και κάθε άλλο θέµα που αφο-
ρά στην υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κα-
τάρτισης που µπορούν να οδηγήσουν στη λήψη της πι-
στοποίησης. Τα τυχόν διαθέσιµα του πρώην Λ.Π.Φ.Λ. κα-
τά τη στιγµή της δηµοσιεύσεως του παρόντος µπορούν
να διατίθενται για τους παραπάνω σκοπούς µε κοινές α-
ποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αι-
γαίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Πρόνοιας και όποιου τυχόν άλλου συναρ-
µόδιου Υπουργού κατά περίπτωση απαιτείται, που εκδί-
δεται έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αµοιβής του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας, ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης
και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτω-
τών, το περιεχόµενο και ο τύπος της βεβαίωσης φορτο-
εκφορτωτή ξηράς και λιµένος, καθώς και κάθε άλλο σχε-
τικό θέµα και λεπτοµέρεια.
γ. Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται άµεσα µε την υ-

ποβολή της αναγγελίας στην αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας ότι δεν µπορούν να ασκήσουν νόµιµα το επάγγελµα
του φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιµένος πριν τη χορήγηση
της σχετικής βεβαίωσης ή την άπρακτη παρέλευση της
δεκαήµερης αποκλειστικής προθεσµίας.
δ. Σε περίπτωση µη συνδροµής των σχετικών προϋπο-

θέσεων, η υπηρεσία ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο ότι
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δεν µπορεί να του χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση και ε-
ποµένως αυτός δεν µπορεί να ασκήσει νόµιµα το επάγ-
γελµα του φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιµένος.

5. Οι εφοδιασµένοι νοµίµως µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου µε βιβλιάρια επαγγελµατικής ταυ-
τότητας φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιµένος εγγράφονται
αυτοδικαίως στο  Εθνικό  Μητρώο  Φορτοεκφορτωτών
(Μητρώο Β΄ ) µε µόνη την  υποβολή  σχετικής  αίτησης
στην αρµόδια υπηρεσία, λαµβάνοντας άµεσα τη βεβαίω-
ση σύµφωνα µε το εδάφιο β΄ της παραγράφου 4 του πα-
ρόντος, η οποία και ισοδυναµεί µε το βιβλιάριο. Από τη
χορήγηση της βεβαίωσης παύει να ισχύει το βιβλιάριο ε-
παγγελµατικής ταυτότητας φορτοεκφορτωτή ξηράς ή
λιµένος.
Εγγράφονται επίσης αυτοδικαίως στο Εθνικό Μητρώο

Φορτοεκφορτωτών (Μητρώο Β΄) µε µόνη την υποβολή
σχετικής αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία και όσοι έχουν
ήδη αναγγελθεί και έχουν καταθέσει τα νόµιµα απαιτού-
µενα δικαιολογητικά στις Επιτροπές Ρύθµισης Φορτοεκ-
φορτώσεων Ξηράς ή στις Επιτροπές Ρύθµισης Φορτοεκ-
φορτώσεων Λιµένος ή έχει περάσει άπρακτη η τρίµηνη
αποκλειστική προθεσµία.
Όσοι φορτοεκφορτωτές είναι ήδη πιστοποιηµένοι σε

συγκεκριµένα επίπεδα εγγράφονται αυτόµατα στο αντί-
στοιχο Μητρώο.

6.α. Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας διεξάγει µέσω
των περιφερειακών υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία τακτικούς και έκτακτους ελέγ-
χους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου απα-
σχολούνται φορτοεκφορτωτές.
β. Η Γενική Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας του Υ-

πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας ενηµερώνει τους φορτοεκφορτωτές και τους φορτο-
παραλήπτες σχετικά µε τα µέτρα πρόληψης, ασφάλειας
και προστασίας της υγείας των φορτοεκφορτωτών και
της δηµόσιας υγείας, καθώς και για τις προφυλάξεις που
πρέπει να λαµβάνουν για την προστασία αυτών.
γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, ο
τύπος και το περιεχόµενο των εντύπων και οδηγιών ενη-
µέρωσης του ΣΕΠΕ και της Γενικής Διεύθυνσης Υγιεινής
και Ασφάλειας του Υπουργείου, οι επιβαλλόµενες ποι-
νές και κυρώσεις, και όποιο άλλο σχετικό θέµα αφορά
την εφαρµογή της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας
σε ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ή την
απασχόληση των φορτοεκφορτωτών. Με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται οι όροι
και οι διαδικασίες εισόδου των λιµενεργατών στους λι-
µενικούς χώρους, ο έλεγχος από τις λιµενικές αρχές για
τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρό-
ντος, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην
ασφάλεια των λιµένων και της ναυσιπλοΐας.

7. Το σύνολο των υπουργικών αποφάσεων που προ-
βλέπονται ανωτέρω θα εκδοθούν το αργότερο µέχρι την
31.3.2013, σταδιακά και κατά προτεραιότητα αναγκαιό-
τητας από δηµοσιεύσεως του παρόντος.

8. Τα πάσης φύσεως δικαιώµατα, αµοιβές και αποζη-
µιώσεις υπέρ Λιµενικών Ταµείων και ναυτικών πρακτό-
ρων που  επιβαρύνονται  τα  φορτία  και  πλοία  κατά  τις
φορτοεκφορτώσεις στα λιµάνια καθορίζονται µε κοινή υ-
πουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

9. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι

ακόλουθες διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων,
αναγκαστικών νόµων, νοµοθετικών διαταγµάτων, όπως ι-
σχύουν σήµερα, καθώς και κάθε κανονιστική διοικητική
πράξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών:

-Το άρθρο 5 του ν. 74/1975 (Α΄ 139).
-Το ν.δ. 1254/1949 (Α΄ 288) µε εξαίρεση τις κανονιστι-

κές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµο-
γή του άρθρου 6 αυτού.

-Το άρθρο 9 του ν.δ. 3789/1957.
-Τα άρθρα 11 και 12 του π.δ. 369/1989.
-Η παρ. 4 του άρθρου 1, τα άρθρα 3, 4, 5, 6, οι παρά-

γραφοι 1, 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 7 του ν. 1082/1980 και
το π.δ. 104/ 1985.

-Τα άρθρα 37, 38 και 39 του ν. 3239/1955.
-Οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 4504/

1966.
-Το προεδρικό διάταγµα 4/9 Μαρτίου 1932 (Α΄ 64) Κω-

δικοποιηµένος Νόµος 5167/1932 µε εξαίρεση τις κανονι-
στικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρ-
µογή του άρθρου 11 αυτού.

-Ο ν. 1473/1950.
-Ο α.ν. 2212/1940.
-Ο ν. 1749/1944.
-Το άρθρο 26 του ν.δ. 3083/1954.
-Ο α.ν. 381/1936.
-Το άρθρο 2 του ν.δ. 1782/1942.
-Το άρθρο 5 του ν. 6178/1934 µε εξαίρεση τις κανονι-

στικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρ-
µογή του άρθρου 5 αυτού.

-Το άρθρο 4 του α.ν. 1495/1938.
-Το άρθρο 9 εδαφ.1 του α.ν. 583/1937.
-Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 4547/1955.
- Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 1876/

1990.
10. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντί-

θετη µε τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου κα-
ταργείται.

ΙΑ.8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 122 του ν. 4052/2012
(Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι ΕΠΑ δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριό-
τητα πέραν αυτής που ορίζεται στο άρθρο 115 περίπτω-
ση β΄, µε εξαίρεση: α) µεσολάβηση για εξεύρεση θέσε-
ως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξής
της στη Διεύθυνση Απασχόλησης και δεν έχει απαγο-
ρευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, β) αξιο-
λόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού, σύµφω-
να µε τις κείµενες διατάξεις, γ) συµβουλευτική και επαγ-
γελµατικό προσανατολισµό, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 123 του ν. 4052/2012
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης µπορεί να συ-
σταθεί από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.»

3. Τα άρθρα 2 και 3 της υπ. αριθµ. 30342/2002 απόφα-
σης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων (Β΄ 337) καταργούνται.

4. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 117
του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Αν συνεχίζεται η απασχόληση του µισθωτού από
τον έµµεσο εργοδότη µετά τη λήξη της διάρκειας της
αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόµιµων ανανεώσε-
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ών της ακόµα και µε νέα τοποθέτηση, χωρίς να µεσολα-
βεί διάστηµα είκοσι τριών (23) ηµερολογιακών ηµερών,
θεωρείται ότι πρόκειται για σύµβαση εργασίας αορίστου
χρόνου µεταξύ του µισθωτού και του έµµεσου εργοδό-
τη.»

ΙΑ.9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙ-
ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 98 του ν. 4052/2012
(Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αντικείµενο των  Ιδιωτικών  Γραφείων Ευρέσεως
Εργασίας (στο εξής Ι.Γ.Ε.Ε.) και των υποκαταστηµάτων
τους είναι η µεσολάβηση για τη σύναψη συµβάσεων ε-
ξαρτηµένης εργασίας µεταξύ εργοδοτών και αναζητού-
ντων εργασία ηµεδαπών ή πολιτών κράτους – µέλους
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νοµίµως διαµενόντων στην Ελ-
λάδα πολιτών  τρίτων  χωρών  µε δικαίωµα  πρόσβασης
στην απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι για συγκε-
κριµένες ειδικότητες δεν προβλέπεται από τις κείµενες
διατάξεις διαφορετικός τρόπος προώθησης στην απα-
σχόληση. Επίσης, τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργα-
σίας επιτρέπεται να ασκούν τη δραστηριότητα της συµ-
βουλευτικής και του επαγγελµατικού προσανατολισµού,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθο-
ρίζονται στις κείµενες διατάξεις.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του ν. 4052/2012

καταργείται.
2. Το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4052/

2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευ-

σης ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο αλλο-
δαπής, οποιουδήποτε αντικειµένου, αλλά να διαθέτει α-
ποδεδειγµένη διετή εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης αν-
θρωπίνων πόρων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα στοι-
χεία i), ii) και iii) της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 101.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 100 του ν. 4052/2012
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι µεσολαβήσεις διενεργούνται από τον διευθυντή
του ΙΓΕΕ ή και από υπάλληλο του ΙΓΕΕ, ο οποίος έχει τα
προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2.»

4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 101
του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) ως προς την κτιριακή υποδοµή: Το ΙΓΕΕ πρέπει να
διαθέτει έναν επαγγελµατικό χώρο, ιδιόκτητο ή µισθω-
µένο, αυτόνοµο για τους σκοπούς του, ώστε να προστα-
τεύονται τα προσωπικά δεδοµένα των αναζητούντων ερ-
γασία και των εργοδοτών. Ο ανωτέρω χώρος πρέπει να
είναι σύµφωνος µε το π.δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδια-
γραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε
συµµόρφωση µε την Οδηγία 89/654/EOK» (Α΄ 10). Το Ι-
ΓΕΕ πρέπει να προσκοµίζει πιστοποιητικό πυρασφάλειας
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και φωτοαντίγραφο
του τίτλου ιδιοκτησίας ή του µισθωτηρίου συµβολαίου.»

5. Το στοιχείο ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 101 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41 ) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«ββ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986
(Α΄ 75) και  της  παραγράφου 3 του  άρθρου  3 του
ν. 2690/1999 (Α΄ 45) του Διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε., στην ο-
ποία θα αναφέρεται η επαγγελµατική εµπειρία του και η
οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά
απόδειξης της διετούς εµπειρίας της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 100.»

6. Το στοιχείο i) της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτω-

σης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν. 4052/
2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«i) αποδεικτικά της απαιτούµενης επαγγελµατικής ε-
µπειρίας για τον Διευθυντή [πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας εργοδοτών-επιχειρήσεων, βεβαίωση κύρι-
ου ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα των δελτίων ασφα-
λιστικών εισφορών ή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώ-
σεων (ΑΠΔ) για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται
στις βεβαιώσεις των επιχειρήσεων, βεβαίωση από την οι-
κεία Επιθεώρηση Εργασίας ή απόσπασµα κατατεθειµέ-
νου Πίνακα Προσωπικού από αυτήν ή αναγγελία πρό-
σληψης στον ΟΑΕΔ από τις επιχειρήσεις που χορήγησαν
τη βεβαίωση προϋπηρεσίας].»

7. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 101 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«γγ) αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και Πίνακα
Προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει κατατεθεί στην
οικεία Επιθεώρηση Εργασίας , εκ  των  οποίων  αποδει -
κνύεται η πρόσληψη του διευθυντή του ΙΓΕΕ στην περί-
πτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
100 του παρόντος. Ο Πίνακας Προσωπικού και ωρών ερ-
γασίας αναζητείται από την οικεία Επιθεώρηση Εργα-
σίας από τη Διεύθυνση Απασχόλησης.»

8. Το στοιχείο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 101
του ν. 4052/2012 καταργείται.

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 102 του ν. 4052/2012
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την άσκηση της δραστηριότητας/επαγγέλµα-
τος από υποκατάστηµα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να πληρούνται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και να προσκοµίζονται τα δικαιο-
λογητικά που ορίζονται στα άρθρα 100 και 101 του παρό-
ντος. Από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ανω-
τέρω άρθρα προσκοµίζονται µόνο αυτά που αφορούν α-
ποκλειστικά το υποκατάστηµα και όσα έχουν κατατεθεί
ήδη αλλά έχει παρέλθει η ηµεροµηνία ισχύος τους.»

10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 104 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά αν µεταβληθεί η έδρα του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υπο-
καταστήµατος αυτού εφαρµόζεται η διαδικασία για έ-
ναρξη της  άσκησης  δραστηριότητας-επαγγέλµατος
ΙΓΕΕ του άρθρου 101, προσκοµίζοντας τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά που αφορούν την επελθούσα µεταβολή,
καθώς και τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ήδη
αλλά έχει παρέλθει η ηµεροµηνία ισχύος τους.»

IA.10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟ-
ΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ 

1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 1037/1971
«Περί χρονικών ορίων λειτουργίας των καταστηµάτων
και εργασίας του προσωπικού αυτών» από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Απαγόρευση συναλλαγών σε καταστήµατα

Κατά τις ώρες µη λειτουργίας των καταστηµάτων απα-
γορεύεται κάθε συναλλαγή εντός αυτών.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν.δ.1037/1971,

το άρθρο 7α του ν.δ.1037/1971 που προστέθηκε µε το
άρθρο 244 του ν. 4072/2012 καταργούνται.

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 ε-
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φαρµόζεται ανεξαρτήτως του χρόνου λειτουργίας των
καταστηµάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του
ν.δ. 1037/1971, όπως αυτό ισχύει σε συνδυασµό µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ν.1892/1990, όπως ι-
σχύει.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ .11. ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΜΟΡ -
ΦΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑ-
ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟ),
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ

1. Με την παρούσα διάταξη θεσπίζεται νέο σύστηµα
καθορισµού νόµιµου κατωτάτου µισθού υπαλλήλων και
ηµεροµισθίου εργατοτεχνιτών, το οποίο τίθεται σε ισχύ
την 1.4.2013. Εντός του πρώτου τριµήνου του 2013 θε-
σπίζεται µε πράξη υπουργικού συµβουλίου η διαδικασία
διαµόρφωσης νοµοθετικώς καθορισµένου νόµιµου κατώ-
τατου µισθού και κατώτατου ηµεροµισθίου για τους ερ-
γαζόµενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, λαµβάνο-
ντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές της ελλη-
νικής οικονοµίας, της αγοράς εργασίας (ιδίως ως προς
τα ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης) και τη διαβού-
λευση της κυβέρνησης µε εκπροσώπους κοινωνικών ε-
ταίρων, εξειδικευµένους επιστηµονικούς, ερευνητικούς
και λοιπούς φορείς. Κατά το Α΄ τρίµηνο του 2014 το σύ-
στηµα αυτό αξιολογείται ως προς την απλότητα και απο-
τελεσµατικότητα της εφαρµογής, τη µείωση της ανερ-
γίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας. 

2.α. Το πρώτο  εδάφιο  της  παρ . 1 του  άρθρου  8 του
ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας
καθορίζουν τους ελάχιστους µη µισθολογικούς όρους
εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόµενους όλης της
χώρας. Βασικοί µισθοί, βασικά ηµεροµίσθια, κάθε είδους
προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος µισθολογι-
κός όρος, ισχύουν µόνο για τους εργαζόµενους που α-
πασχολούνται από εργοδότες των συµβαλλοµένων ερ-
γοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολεί-
πονται του νόµιµου νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού
και ηµεροµισθίου.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.

1876/1990 προστίθενται οι λέξεις «, σύµφωνα µε τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του
νόµου.»

3. Μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονοµικής προσαρµο-
γής που προβλέπουν τα Μνηµόνια που προσαρτώνται
στο ν. 4046/2012 και οι επακολουθούσες τροποποιήσεις
αυτών καθορίζεται ο νόµιµος κατώτατος µισθός υπαλλή-
λων και το ηµεροµίσθιο εργατοτεχνιτών ως εξής:

(α) Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτα-
τος µισθός ορίζεται 586,08 ευρώ και για τους εργατοτε-
χνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ηµεροµίσθιο ορίζε-
ται σε 26,18 ευρώ.

(β) Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτα-
τος µισθός ορίζεται 510,95 ευρώ και για τους εργατοτε-
χνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ηµεροµίσθιο ορί-
ζεται σε 22,83 ευρώ.

(γ) i) Ο κατά τα άνω κατώτατος µισθός των υπαλλήλων
άνω των 25 ετών προσαυξάνεται µε ποσοστό 10% για
κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συ-
νολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κα-

τώτατο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ε-
τών προσαυξάνεται  µε ποσοστό  5% για  κάθε  τριετία
προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για
προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. ii) Ο κατά τα άνω κατώτα-
τος µισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυ-
ξάνεται µε ποσοστό 10% για µία τριετία προϋπηρεσίας
και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο η-
µεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών προ-
σαυξάνεται µε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρε-
σίας και έως δύο τριετίες και συνολικά 10% για προϋπη-
ρεσία 6 και άνω ετών.
δ) Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλο-

νται σε εργαζόµενο µε προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε
εργοδότη και µε οποιαδήποτε ειδικότητα, για µεν τους
εργατοτεχνίτες µετά τη συµπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους µετά τη συ-
µπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν
για την συµπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012.
ε) Πέραν της µηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω

προϋπηρεσίας καµία άλλη προσαύξηση δεν περιλαµβά-
νεται στο νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό και
ηµεροµίσθιο.
στ) Έως ότου η ανεργία διαµορφωθεί σε ποσοστό κά-

τω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νοµοθετι-
κώς καθορισµένου νόµιµου κατώτατου µισθού και ηµε-
ροµισθίου για προϋπηρεσία, που συµπληρώνεται µετά
την 14.2.2012.
ζ) Ατοµικές συµβάσεις εργασίας και συλλογικές συµ-

βάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν
µηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ηµεροµίσθιο πλήρους α-
πασχόλησης κατώτερο από το νοµοθετικώς καθορισµέ-
νο κατώτατο µισθό και ηµεροµίσθιο. 

4. Κάθε αναφορά της ισχύουσας νοµοθεσίας γενικά
στον ελάχιστο µισθό ή στο ελάχιστο ηµεροµίσθιο της Ε-
θνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)
νοείται ο νόµιµος νοµοθετηµένος κατώτατος µισθός και
κατώτατο ηµεροµίσθιο.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.12 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Ι-

ΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΜΕ  ΣΧΕΣΗ  ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. 

1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου η διάταξη
του άρθρου 1 του ν. 2112/1920 (Α΄ 67), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει και το εδάφιο Β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό τροπο-
ποιήθηκε από το εδάφιο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 17 του
ν. 3899/2010 (Α΄ 212) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η καταγγελία σύµβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλ-
λήλου µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας
πέραν των δώδεκα (12) µηνών, δεν δύναται να πραγµα-
τοποιηθεί χωρίς προηγούµενη έγγραφη προειδοποίηση
του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την εποµένη
της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόµενο µε τους ε-
ξής όρους:
α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα

(12) «συµπληρωµένους» µήνες έως δύο (2) έτη, απαιτεί-
ται προειδοποίηση ενός (1) µηνός πριν την απόλυση.
β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2)

έτη συµπληρωµένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προει-
δοποίηση δύο (2) µηνών πριν την απόλυση.
γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε

(5) έτη συµπληρωµένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προ-
ειδοποίηση τριών (3) µηνών πριν την απόλυση.
δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα

(10) έτη συµπληρωµένα και άνω απαιτείται προειδοποίη-
ση τεσσάρων (4) µηνών πριν την απόλυση.
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Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζό-
µενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόµενο το
ήµισυ της κατά το επόµενο εδάφιο του παρόντος αποζη-
µίωσης.»

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγρα-
φος 1 του άρθρου 3 του ν. 2112/1920, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. 1. Εργοδότης που παραµελεί την υποχρέωση προ-
ειδοποίησης για καταγγελία σύµβασης εργασίας αορί-
στου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει
στον απολυόµενο υπάλληλο αποζηµίωση απόλυσης ως
κατωτέρω, εκτός αν οφείλεται µεγαλύτερη αποζηµίωση
βάσει σύµβασης ή εθίµου ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Χρόνος υπηρεσίας στον Ποσό αποζηµίωσης
ίδιο εργοδότη

1 έτος συµπλ. έως 4 έτη 2 µηνών
4 έτη συµπλ. έως 6 έτη 3 µηνών
6 έτη συµπλ. έως 8 έτη 4 µηνών
8 έτη συµπλ. έως 10 έτη 5 µηνών
10 έτη συµπλ. 6 µηνών
11 έτη συµπλ. 7 µηνών
12 έτη συµπλ. 8 µηνών
13 έτη συµπλ. 9 µηνών
14 έτη συµπλ. 10 µηνών
15 έτη συµπλ. 11 µηνών
16 έτη συµπλ. και άνω 12 µηνών»

Ο υπολογισµός της ως άνω αποζηµίωσης γίνεται µε
βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου µήνα υπό
καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α΄
98) εξακολουθεί να ισχύει.

3. Για ιδιωτικούς υπαλλήλους µε σχέση εργασίας αορί-
στου χρόνου , που  ήδη  απασχολούνται  και  έχουν  συ -
µπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των
δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζηµίωση απόλυ-
σης επιπλέον της προβλεπόµενης στο προηγούµενο ε-
δάφιο αποζηµίωσης, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά
την εξής αναλογία:

Για 17 έτη προϋπηρεσίας 
συµπληρωµένα 1 µηνός αποζηµίωση
Για 18 έτη προϋπηρεσίας 
συµπληρωµένα 2 µηνών αποζηµίωση
Για 19 έτη προϋπηρεσίας 
συµπληρωµένα 3 µηνών αποζηµίωση
Για 20 έτη προϋπηρεσίας 
συµπληρωµένα 4 µηνών αποζηµίωση
Για 21 έτη προϋπηρεσίας 
συµπληρωµένα 5 µηνών αποζηµίωση
Για 22 έτη προϋπηρεσίας 
συµπληρωµένα 6 µηνών αποζηµίωση
Για 23 έτη προϋπηρεσίας 
συµπληρωµένα 7 µηνών αποζηµίωση
Για 24 έτη προϋπηρεσίας 
συµπληρωµένα 8 µηνών αποζηµίωση
Για 25 έτη προϋπηρεσίας 
συµπληρωµένα 9 µηνών αποζηµίωση

Για 26 έτη προϋπηρεσίας 
συµπληρωµένα 10 µηνών αποζηµίωση
Για 27 έτη προϋπηρεσίας 
συµπληρωµένα 11 µηνών αποζηµίωση
Για 28 έτη προϋπηρεσίας
και άνω 12 µηνών αποζηµίωση
Για τον ανωτέρω υπολογισµό λαµβάνονται υπόψη: 
i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συµπληρώσει ο υ-

πάλληλος κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ανεξάρτη-
τα από το χρόνο απόλυσής του, και

ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου µήνα υπό κα-
θεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το
πόσο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του

δεύτερου εδαφίου του άρθρου 8 του ν. 3198/1955, όπως
αυτό έχει τροποποιηθεί, λαµβάνονται υπόψη για τον α-
νωτέρω υπολογισµό οι τακτικές αποδοχές του τελευταί-
ου µήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, µε την ε-
πιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 του ν. 3198/1955.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οποιαδήποτε
διάταξη ευνοϊκότερη των περιπτώσεων 2 και 3 της πα-
ρούσας υποπαραγράφου, προσαρµόζεται στα προβλεπό-
µενα από αυτές όρια.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ .13. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑ -
ΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΙΩΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΒΑΡΩΝ  ΠΟΥ ΑΦΟ -
ΡΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν. 3996/2011
(Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συµπληρω-
µατικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα µεταβληθέντα
στοιχεία: α) για την πρόσληψη νέου εργαζοµένου, το αρ-
γότερο την ίδια ηµέρα της πρόσληψης και πάντως πριν
την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόµενο, β) για την
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνωση του
χρόνου εργασίας την ίδια µέρα ή το αργότερο εντός δύο
(2) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αλλαγής ή τροπο-
ποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου ερ-
γασίας και γ) για την αλλαγή νόµιµου εκπροσώπου της
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης και για µεταβολή των α-
ποδοχών των εργαζοµένων εντός 15 µερών. Η κατάθεση
συµπληρωµατικών στοιχείων µπορεί γίνει γραπτά ή ηλε-
κτρονικά.»

2. Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις
που δεν υπάγονται στα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του
ν.δ. 515/1970 επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ηµερησίως
και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το έτος, έπειτα από α-
ναγγελία αυτών από τον εργοδότη στην οικεία Κοινωνι-
κή Επιθεώρηση Εργασίας πριν ή το αργότερο κατά την η-
µέρα πραγµατοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης,
µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του Ειδικού Βιβλίου Υπερω-
ριών, που τηρείται στην επιχείρηση σύµφωνα µε το άρ-
θρο 3 παρ .1 του  ν.δ. 515/1970 και  το  άρθρο  13 του
ν. 3846/2010. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επει-
γουσών επιχειρησιακών  αναγκών, η  υπερωριακή  απα-
σχόληση επιτρέπεται να αναγγέλλεται στην οικεία Κοι-
νωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο εντός της ε-
πόµενης ηµέρας από την έναρξη της υπερωριακής απα-
σχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας τηρείται στον τό-
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πο παροχής της εργασίας. 
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η

θεώρηση του βιβλίου δροµολογίων από την οικεία Κοι-
νωνική Επιθεώρηση Εργασίας, η τήρηση του οποίου προ-
βλέπεται: α) για τα φορτηγά αυτοκίνητα από τη διάταξη
του άρθρου 4 του β.δ. 28 Ιαν. 1938 (Α΄ 35) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, β) για τα τουριστικά λεωφορεία
από τη διάταξη του άρθρου 2 της υ.α. 51266/1975 (Β΄
1458), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και γ) για τα
λεωφορεία του ΚΤΕΛ από τη διάταξη του άρθρου 27 του
π.δ. 246/2006 (Α΄ 261), όπως ισχύει.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
θεώρηση του Βιβλίου Ηµερήσιων Δελτίων Απασχολού-
µενου Προσωπικού οικοδοµικών εργασιών και τεχνικών
έργων από την οικεία κοινωνική επιθεώρηση εργασίας, η
τήρηση του οποίου προβλέπεται από τη διάταξη του άρ-
θρου µόνου της υ.α. 1801/1989 (Β΄ 569΄) όπως ισχύει. 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.14. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΥΚ

1. Από την ισχύ του παρόντος, η παράγραφος 4 του
άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως
εξής:

«4. Με Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας µπορούν να
καθορίζονται ζητήµατα που αφορούν τις ηµέρες εβδοµα-
διαίας απασχόλησης εργαζοµένων στα καταστήµατα για
συνολικό εβδοµαδιαίο συµβατικό ωράριο 40 ωρών.»

2. Το άρθρο  3 του  π.δ . 88/1999 (Α΄ 94) «Ελάχιστες
προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 93/104/ΕΚ» αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 3
(Άρθρο 3 Οδηγίας)
Ηµερήσια ανάπαυση

Για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, η ελάχι-
στη ανάπαυση δεν µπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα
(11) συνεχείς ώρες.
Η περίοδος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αρχίζει

την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα.»
3. Το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (Α΄ 55), κατά το µέρος

που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (Β΄
60), και το οποίο είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 6 του
ν. 3846/2010 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Κατάτµηση αδείας

i) Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτµηση του χρόνου
αδείας εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους σε δύο
περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας α-
νάγκης της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. Σε κάθε περί-
πτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν µπορεί να περι-
λαµβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίµων ηµερών επί ε-
ξαηµέρου εβδοµαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) ερ-
γασίµων ηµερών επί πενθηµέρου ή προκειµένου περί α-
νηλίκων των δώδεκα (12) εργασίµων ηµερών.

ii) Η κατάτµηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε
περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η µία
πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργά-
σιµες ηµέρες επί εξαηµέρου εβδοµαδιαίας εργασίας και
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, επί πενθηµέρου, ή προκει-
µένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες, µε-

τά από έγγραφη αίτηση του εργαζόµενου προς τον ερ-
γοδότη.
Ειδικά, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν

τακτικό και εποχικό προσωπικό και παρουσιάζουν ιδιαί-
τερη σώρευση εργασίας που οφείλεται στο είδος ή στο
αντικείµενο εργασιών τους, σε συγκεκριµένη χρονική
περίοδο του έτους, για το τακτικό προσωπικό, ο εργοδό-
της δύναται να χορηγεί το τµήµα της αδείας των 10 ερ-
γασίµων ηµερών επί πενθηµέρου ή 12 επί εξαηµέρου, ο-
ποτεδήποτε εντός του ηµερολογιακού έτους.
Η αίτηση αυτή του εργαζόµενου, καθώς και η απόφα-

ση του εργοδότη δεν απαιτούν έγκριση από την αρµόδια
υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρούνται στην επιχείρηση επί
πέντε (5) έτη και είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών
Εργασίας.
Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής διέπονται κατά τα

λοιπά από τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την άδεια.»
4.α. Η προβλεπόµενη εισφορά ασφαλισµένου ποσο-

στού 4,950 τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ Φ.Π.Α. τι-
µών των βενζινών, των πετρελαίων εκτός πετρελαίου
θέρµανσης και φωτιστικού και του υγραερίου υπέρ του
Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών
Καυσίµων «ΤΕΑΠΥΚ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλι-
σης του Ο.Α.Ε.Ε., της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της
υ.α. 20210/4231/152/26.2.2004 (Β΄ 427) καταργείται από
τον επόµενο µήνα της δηµοσίευσης του παρόντος νό-
µου.
β. Mε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του
Ο.Α.Ε.Ε., αναλογιστική µελέτη και γνώµη του Συµβουλί-
ου Κοινωνικής Ασφάλειας (ΣΚΑ) καθορίζονται οι πόροι υ-
πέρ του Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων
Υγρών Καυσίµων «ΤΕΑΠΥΚ», ο τρόπος είσπραξης και α-
πόδοσής τους, ο υπολογισµός των παροχών, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

ΙΒ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΒ.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1.α. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 17

του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται πε-
ρίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) την  1.12.2012 του  Ενιαίου  Ταµείου Ασφάλισης
Προσωπικού Μέσων  Μαζικής  Ενηµέρωσης  (ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ),».
β. Η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012

(Α΄ 89) και κάθε διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ ’ ε-
ξουσιοδότηση της διάταξης αυτής καταργούνται από τη
δηµοσίευση του παρόντος.

2. Η εισφορά των ασφαλισµένων του ΟΓΑ για υγειονο-
µική περίθαλψη , από  1.1.2013 ανέρχεται  σε  ποσοστό
2,50% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας του
άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15) όπως ισχύει, στην ο-
ποία έχει καταταγεί ο ασφαλισµένος και δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από αυτή που αναλογεί στο ποσό της
5ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας όπως ισχύει.

ΙΒ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑ-
ΠΑΝΩΝ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙ-
ΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

1. Το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:
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«Άρθρο 11
α. Η µηνιαία φαρµακευτική δαπάνη των Φορέων Κοι-

νωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν µπορεί να υπερβαίνει το
1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραµµένο στον ετήσιο
Κοινωνικό Προϋπολογισµό και αντιστοιχεί στη φαρµα-
κευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον µηνιαίο ποσό αναζη-
τείται εκ µέρους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης α-
πό τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµα-
κευτικών προϊόντων. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε
εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους υπόχρεους
Κ.Α.Κ. εντός µηνός από την πιστοποίησή του σε λογα-
ριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε φορέας. Με α-
πόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού και ιδίως ο
ακριβής τρόπος υπολογισµού των ποσών που υποχρεού-
ται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ. µε βάση:

i) την ποσοστιαία αναλογία συµµετοχής κάθε φαρµά-
κου στη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ), η οποία υπολογίζεται µε
βάση την ποσότητα που αποδεδειγµένα διατέθηκε σε α-
σφαλισµένους, όπως προκύπτει από το Σύστηµα Ηλε-
κτρονικής Συνταγογράφησης ή µέσω άλλου ηλεκτρονι-
κού συστήµατος σάρωσης των συνταγών, 

ii) το µερίδιο αγοράς κάθε φαρµάκου στη θεραπευτική
κατηγορία της θετικής λίστας,

iii) τη δυνατότητα τελικού συµψηφισµού τυχόν υπολει-
πόµενων ποσών µε βάση το συνολικό τζίρο κάθε εταιρεί-
ας,

iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρµάκου µε το
µερίδιο αγοράς που κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό διά-
στηµα του προηγούµενου έτους,
ν) κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στον τρόπο και χρόνο

καταβολής των οφειλόµενων ποσών, καθώς και στη δια-
δικασία τυχόν  συµψηφισµών  σε  επόµενους  λογαρια -
σµούς. Σε περίπτωση µη έγκαιρης απόδοσης των ποσών
επιστροφής της παραγράφου αυτής, αυτά εισπράττονται
µε τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε..
β. Για τον υπολογισµό των ως άνω παραµέτρων αξιο-

ποιούνται τα στοιχεία πωλήσεων φαρµάκων που τηρεί ο
Ε.Ο.Φ. αλλά και ο οικείος Φ.Κ.Α. αφαιρουµένων των πα-
ράλληλων εξαγωγών και νοσοκοµειακών πωλήσεων. Δύ-
ναται επίσης να συνεκτιµάται είτε διαζευκτικά είτε σω-
ρευτικά και ο ρυθµός ανάπτυξης (προστιθέµενη αξία στο
προϊόν) των επί µέρους Κ.Α.Κ.. Εγκρίνονται οι µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος διενεργηθέντες υπολογισµοί. 
γ. Οι διατάξεις των παραγράφων α΄ και β΄ του παρό-

ντος άρθρου εφαρµόζονται ανεξάρτητα από την παρ. 1
του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως ισχύει κά-
θε φορά.
δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συµψηφίζει τα παραπάνω

ποσά µε ισόποσες οφειλές του προς Κατόχους Αδείας
Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών  προϊόντων από
την προµήθεια φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων για τις
ανάγκες των φαρµακείων του. Ο συµψηφισµός γίνεται
µόνο µεταξύ επιστρεφοµένων ποσών από τους Κατό-
χους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊ-
όντων και  εκκαθαρισµένων  οφειλών  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
προς τους Κ.Α.Κ., που δηµιουργήθηκαν εντός του ίδιου
έτους.
ε. Η  ισχύς  του  παρόντος  άρθρου  έχει  διάρκεια  από

1.1.2012 έως 31.12.2015.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 4052/2012

(Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εφόσον µετά το συµψηφισµό της παραγράφου δ΄

του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), παραµένει ανε-

ξόφλητο υπόλοιπο απαιτήσεων ή σε περίπτωση κατά την
οποία φαρµακευτικές εταιρείες ή Κ.Α.Κ. φαρµακευτικών
σκευασµάτων δεν  έχουν  απαιτήσεις  έναντι  του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά µόνον έναντι νοσοκοµείων, τότε οι ανω-
τέρω απαιτήσεις δύναται να εκχωρούνται προς τα νοσο-
κοµεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισµένων τους,
τα δε νοσοκοµεία συµψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό
των κατά τα ανωτέρω εκχωρουµένων προς αυτά απαιτή-
σεων µε οφειλές τους προς τις φαρµακευτικές εταιρείες
και τους Κ.Α.Κ. φαρµακευτικών σκευασµάτων. Ο συµψη-
φισµός γίνεται µόνο µεταξύ των εκχωρηθέντων προς τα
Νοσοκοµεία, κατά το προηγούµενο εδάφιο, απαιτήσεων
και εκκαθαρισµένων  οφειλών  των  Νοσοκοµείων  προς
φαρµακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφο-
ρίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών σκευασµάτων, που δηµι-
ουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Απαιτήσεις ασφαλι-
στικών φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας
κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών σκευασµάτων, οι
οποίες υφίστανται δυνάµει του άρθρου 12 του ν. 3816/
2010 (Α΄ 6), όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 1
του άρθρου 36 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), της παρ. 1 του
άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 22 του ν.4052/2012 (Α΄ 41) και του άρ-
θρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), εκχωρούνται υποχρε-
ωτικά προς τα νοσοκοµεία έναντι καταβολής νοσηλίων
ασφαλισµένων τους. Τα νοσοκοµεία συµψηφίζουν υπο-
χρεωτικά το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουµένων
απαιτήσεων µε οφειλές τους προς τις φαρµακευτικές ε-
ταιρείες. Ο συµψηφισµός γίνεται µόνο µεταξύ των εκχω-
ρηθέντων προς τα νοσοκοµεία, κατά το προηγούµενο ε-
δάφιο, απαιτήσεων  και  εκκαθαρισµένων  οφειλών  των
Νοσοκοµείων προς φαρµακευτικές εταιρείες ή κατόχους
αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών σκευασµά-
των, που δηµιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας κα-
θορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται και συµ-
ψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγρά-
φου, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγούµενων εδα-
φίων.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
24 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113) αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσον αφορά  στην  πληρωµή  των  συµβεβληµένων
προµηθευτών και των φαρµακοποιών, η οποία µπορεί να
πραγµατοποιείται µέσω διανεµητικού λογαριασµού ή µέ-
σω φαρµακευτικού συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότη-
τα, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλι-
σης καταβάλλουν ως προκαταβολή το αιτούµενο ποσό,
µετά την κατά νόµο αφαίρεση κρατήσεων, εντός εξήντα
(60) ηµερών από την υποβολή του λογαριασµού.»

4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34
του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) καταργείται και οι περιπτώσεις
ε΄ και στ΄ αναριθµούνται σε δ΄ και ε΄ αντίστοιχα.

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
34 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) απαλείφεται η φράση «υπό
τον όρο της εµπρόθεσµης καταβολής αυτών των οφει-
λών».

6. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 του
ν. 3918/2011 (Α΄ 31) απαλείφεται η λέξη «εµπρόθεσµα».

7. Η  περίπτωση  β΄  της  παρ . 3 του  άρθρου  34 του
ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η αιτούµενη δαπάνη για τα φαρµακευτικά σκευά-
σµατα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 υπόκει-
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ται σε αυτοτελή υποχρέωση επιστροφής (rebate) ποσο-
στού πέντε τοις εκατό (5%) επί της αιτούµενης δαπάνης
για τα σκευάσµατα αυτά».

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) µετά τις λέξεις «φαρµακευ-
τικών προϊόντων προς» προστίθεται η φράση «τα φαρ-
µακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

9. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, εξειδικεύονται ο τρόπος
κατάρτισης των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιο-
ρισµού των τιµών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία
και οι διαδικασίες αναθεώρησης και συµπλήρωσης του
καταλόγου, καθώς και οι αποζηµιούµενες ενδείξεις, πε-
ριεκτικότητες και συσκευασίες ανά φαρµακευτικό προϊ-
όν και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

10. Η διάταξη της περίπτωσης 8 της παρούσας υποπα-
ραγράφου ΙΒ.2. εφαρµόζεται αναδροµικά από την 1η Ια-
νουαρίου 2012.

11. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου
21 του ν. 4052/2012(Α΄41) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ο µηχα-
νισµός εφαρµογής και ενηµέρωσης των ιατρών, καθώς
και περαιτέρω εξαιρέσεις στη συνταγογράφηση βάσει
δραστικής ουσίας, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν πο-
λύ περιορισµένες οµάδες προϊόντων, δεδοµένων των
γνωστών ευαισθησιών  αντιµετώπισης  των  ασθενών,
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τη βέλτιστη θερα-
πευτική πρακτική. Το ποσοστό των συνταγών µε εµπορι-
κή ονοµασία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνο-
λικής αξίας των συνταγών που χορηγεί κάθε ιατρός.

12. Από 1.1.2014 ορίζεται η εκ µέρους των ασθενών
καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ
ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρµακο-
ποιό, καθώς και η καταβολή του ποσού των είκοσι πέντε
(25) ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκοµείο
του Ε.Σ.Υ..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας κα-
θορίζονται τα κριτήρια, οι λεπτοµέρειες, οι διαδικασίες
καθώς και το πεδίο εφαρµογής της παρούσας διάταξης
και δύναται να αναθεωρείται το ύψος των καταβαλλόµε-
νων εκ µέρους των ασθενών ποσών.

ΙΒ.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡ-
ΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν. 3919/2011

1. Καταργούνται οι εξής διατάξεις:
α) Η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ ’ αριθ. Α5/2005/1999

υ.α. (Β΄ 749).
β) Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1666/1986 (Α΄ 200).
γ) Οι παράγραφοι 2, 3 και 5 του άρθρου 4 του π.δ. 29/

1987 (Α΄ 8).
δ) Το άρθρο 8 του π.δ. 225/2000 (Α΄ 194).
ε) Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2071/

1992 (Α΄ 123), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του
ν. 2256/1994 (Α΄ 196), συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 33 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) και αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 28 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66).» 

2. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 1666/
1986 (Α΄ 200) αντικαθίστανται ως εξής:

«Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
χορηγείται όχι µόνο σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση

άσκησης επαγγέλµατος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα
και εταιρείες µε οποιαδήποτε νοµική µορφή, µε την προ-
ϋπόθεση να ορίζεται επιστηµονικά υπεύθυνος ο κάτοχος
βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3204/2003, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε την  παρ . 5 του  άρθρου  14 του  ν.
3661/2008(Α΄89), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάθεση οµµατοϋαλλίων διορθωτικών των διαθλα-
στικών ανωµαλιών των οφθαλµών, των τυποποιηµένων
οµµατοϋαλλίων (πρεσβυωπίας), των φακών επαφής, των
υγρών φακών επαφής και γενικά  όλων των συναφών
προς την όραση ειδών, γίνεται και από καταστήµατα µη
οπτικών ειδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, όπως αυτός ισχύει. Σε περίπτωση που διατίθενται
από καταστήµατα µη οπτικών ειδών επιστηµονικά υπεύ-
θυνος θα είναι οπτικός.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 29/1987 (Α΄ 8) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθερα-
πείας χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα και σε εταιρείες µε
οποιαδήποτε νοµική µορφή από την οικεία Περιφέρεια.
Προϋπόθεση λειτουργίας είναι ο ορισµός επιστηµονι-

κά υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή.»
5. Τα άρθρα 5, 6, 7 του π.δ. 225/2000 (Α΄ 194) αντικα-

θίστανται ως εξής:

«Άρθρο 5
Για τη λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιµοκάθαρσης

(Μ.Χ.Α.) απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας στην
Περιφέρεια-έδρα της Μονάδας, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32).
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία της

Μονάδας είναι τα εξής:
α) Τα πλήρη σχέδια του κτιρίου εγκατάστασης και των

χώρων λειτουργίας της Μονάδας που συνοδεύεται µε
την άδεια της Πολεοδοµίας.
β) Βεβαίωση της αρµόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρει-

ας για την απόσταση και το χρόνο άφιξης από τη Μονά-
δα στο διασυνδεόµενο Νοσοκοµείο.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για τον αριθµό και

το είδος των µηχανηµάτων που πρόκειται να λειτουργή-
σουν και το µέγιστο αριθµό των ασθενών που θα µπο-
ρούν να εξυπηρετηθούν και την προέλευσή τους (π.χ. η-
µεδαποί, αλλοδαποί κ.ά.).
δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ιατρού Νεφρολόγου που θα είναι

υπεύθυνος για τη λειτουργία της Μονάδας, στην οποία
θα αναφέρεται ότι έχει συµπληρώσει ένα (1) τουλάχι-
στον έτος από τη λήψη της ειδικότητάς του, δεν έχει κα-
ταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα ή για παράβαση της νο-
µοθεσίας για τα ναρκωτικά και κατάθεση των σχετικών
αποδεικτικών επίσηµων εγγράφων.
ε) Απόφαση του Υπουργού Υγείας µε την οποία καθο-

ρίζεται το Νοσοκοµείο µε το οποίο συνδέεται επιστηµο-
νικά η Μονάδα Χρόνιας Αιµοκάθαρσης. Η υπουργική α-
πόφαση εκδίδεται µετά την υποβολή σχετικής αίτησης
στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας µετά α-
πό γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας.
στ) Στις περιπτώσεις λειτουργίας Μ.Χ.Α. από φορέα

του δηµόσιου τοµέα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. απαιτείται από-
φαση Δ.Σ. ή αντίστοιχου οργάνου του φορέα. Στην περί-
πτωση των εταιρειών απαιτείται καταστατικό και νοµιµο-
ποίηση της εταιρείας, τα οποία υποβάλλει ο νόµιµος εκ-
πρόσωπός της. 
Για τη διαπίστωση της συνδροµής των απαραίτητων
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προϋποθέσεων για τη νόµιµη λειτουργία της Μονάδας α-
παιτείται, εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής
της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας, έλεγχος από την
αρµόδια Επιτροπή που συγκροτείται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 «Όροι, προϋποθέ-
σεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και µετα-
βίβαση Ιδιωτικών Κλινικών» (Α΄ 93) και στην οποία ο εκ-
πρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου είναι υποχρεωτικά ια-
τρός µε ειδικότητα Νεφρολογίας. Η εν λόγω Επιτροπή
συντάσσει σχετικό πρακτικό µε τις διαπιστώσεις και προ-
τάσεις της.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι

νόµιµες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της Μονάδας,
χορηγείται στον ενδιαφερόµενο βεβαίωση λειτουργίας,
εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής της αναγ-
γελίας έναρξης λειτουργίας της Μονάδας.
Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις

για τη  λειτουργία  Μ.Χ.Α . ή  δεν  προκύπτει  συνδροµή
τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η αρµόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερό-
µενο ότι δεν δύναται να λειτουργήσει τη Μονάδα, γνω-
στοποιώντας του τους σχετικούς λόγους.
Η εν λόγω έγγραφη ενηµέρωση γίνεται πριν την πάρο-

δο τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της α-
ναγγελίας έναρξης λειτουργίας της Μ.Χ.Α..
Στη βεβαίωση λειτουργίας αναγράφεται απαραίτητα η

επωνυµία και η ταχυδροµική διεύθυνση της Μονάδας, ο
συνολικός αριθµός των µηχανηµάτων, ο αριθµός των ε-
φεδρικών µηχανηµάτων και ο επιστηµονικά υπεύθυνος.

Άρθρο 6

Δικαιούχοι λειτουργίας Μ.Χ.Α. είναι φυσικά πρόσωπα,
Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
δηµόσιου χαρακτήρα και εταιρείες µε την προϋπόθεση
ότι κατά το καταστατικό τους δραστηριοποιούνται και
στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Άρθρο 7

Στην περίπτωση επέκτασης των Μ.Χ.Α. απαιτείται η
έκδοση βεβαίωσης επέκτασης της Μ.Χ.Α. σύµφωνα µε
τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρό-
ντος. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθµός των µηχα-
νηµάτων Μ.Χ.Α., συµπεριλαµβανοµένης και της επέκτα-
σης, δεν µπορεί να ξεπερνά τα τριάντα (30) µηχανήµα-
τα.»

6. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2071/
1992 (Α΄ 123) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων
παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτο-
βάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) χορηγείται σε:
α. φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση

άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλµατος,
β. φυσικά πρόσωπα µε την προϋπόθεση ότι για τη λει-

τουργία του ιατρείου, οδοντιατρείου, πολυϊατρείου, πο-
λυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου
και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκα-
τάστασης, ορίζεται  επιστηµονικά  υπεύθυνος για κάθε
παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας
ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος,
γ. νοµικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε σκοπό την παρο-
χή υπηρεσιών Π.Φ.Υ.,

δ. αστικούς συνεταιρισµούς ελευθέρων επαγγελµα-
τιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας,
κυτταρολογίας και παθολογικής ανατοµίας για την κάλυ-
ψη των αναγκών των µελών τους.
Για τη χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης λειτουρ-

γίας απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης από το
φυσικό πρόσωπο ή το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ή
του αστικού συνεταιρισµού, η οποία συνοδεύεται από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και παράβολο ύψους διακο-
σίων (200) ευρώ για τα ιδιωτικά ιατρεία – οδοντιατρεία
και παράβολο τετρακοσίων (400) ευρώ για τα ιδιωτικά
πολυϊατρεία – πολυοδοντιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστι-
κά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρι-
κής και αποκατάστασης. Το ύψος του παραβόλου µπορεί
να αναπροσαρµόζεται µε κοινή υπουργική απόφαση του
Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονοµικών.»

«4. Οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου επιτρέπεται να λειτουργούν και σε µη συνεχόµενα
κτίρια, τα οποία θα έχουν λειτουργική αυτοτέλεια και δε-
σµεύονται στην  τήρηση  των  τεχνικών  προδιαγραφών
του π.δ. 84/2001.»

7.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
13 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), οι λέξεις «αδειοδότησης
και» διαγράφονται. 
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του

ν. 2071/1992 (Α΄ 123), οι λέξεις «τη νοµική µορφή» δια-
γράφονται.

8. Στις  διατάξεις  των  νόµων  1666/1986 (Α΄ 200),
3661/2008 (Α΄ 89), 3204/2003 (Α΄ 296), 971/1979 (Α΄
223), 2519/1997 (Α΄ 165), 4025/2011 (Α΄ 228),  του
π.δ. 84/2001 (Α΄ 70) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 228/
2004 (Α΄ 212), των προεδρικών διαταγµάτων 29/1987
(Α΄ 8), 225/2000 (Α΄ 194), των υπουργικών αποφάσεων
οικ. 3215/1998 (Β΄ 655), Α5/2005/1999 (Β΄ 749), 949/
1981 (Β΄ 388) όπως τροποποιήθηκε µε την Α4/οικ.2503/
1982 (Β΄ 717), των  υπουργικών  αποφάσεων  Γ4ε/
5258/1970 (Β΄ 426), Υ3β/οικ.15543/2008 (Β΄ 230),  Υ7/
οικ.3971/1994 (Β΄ 433), Α4β/οικ.2352/ 1988, όπου ανα-
φέρεται η λέξη «άδεια» αντικαθίσταται από τη λέξη «βε-
βαίωση».

ΙΒ.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 84/2001
1. Καταργούνται οι εξής διατάξεις του π.δ. 84/2001

(Α΄ 70):
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4.
β) Οι περιπτώσεις α΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 11.
γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11.
δ) Οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 4 του

άρθρου 11.
ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 11.
στ) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
ζ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14.
2. Τροποποιούνται οι εξής διατάξεις του π.δ. 84/2001: 
α. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 
«3. Στις διατάξεις του παρόντος, όπου αναφέρονται οι

λέξεις «άδεια λειτουργίας» και «άδεια» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «βεβαίωση λειτουργίας» και «βεβαίωση»
αντίστοιχα, όπου αναφέρεται ο όρος «άδεια ίδρυσης» ο
όρος αυτός καταργείται και όπου αναφέρεται «ιατρική ε-
ταιρεία» ή «ιατρικές εταιρείες» οι λέξεις «ιατρική» και
«ιατρικές» διαγράφονται.»
β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 η
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λέξη «µόνο» αντικαθίσταται από τη λέξη «και».
γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«1. Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υ-

πηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται:
α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίω-

ση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλµα-
τος.
β. Σε φυσικά πρόσωπα, µε την προϋπόθεση ότι για τη

λειτουργία του ιδιωτικού φορέα ορίζεται επιστηµονικά υ-
πεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντία-
τρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλ-
µατος.
γ. Σε νοµικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουρ-

γούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε σκοπό την
παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και µε την τήρηση των ειδικών
προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων
του παρόντος.
δ. Σε αστικούς συνεταιρισµούς ελευθέρων επαγγελ-

µατιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολο-
γίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατοµίας για την
κάλυψη των αναγκών των µελών τους.
Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ αναριθµούνται σε ε΄ και στ΄

αντίστοιχα και παραµένουν ως έχουν.»
δ. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 α-

ντικαθίστανται ως εξής:
«1. Βεβαίωση λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών

Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, µε οποιαδήποτε νοµι-
κή µορφή.»
ε. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

11 η φράση «αποκλειστικά και µόνο» αντικαθίσταται από
τη λέξη «και».
στ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 η φρά-

ση «τις διατάξεις του παρόντος και» διαγράφεται.
ζ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγρά-

φου 2 του άρθρου 14, η φράση «η δηµιουργία παραρτη-
µάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας και»
διαγράφεται. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-
ΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΙΓ.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδι-

κα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. H περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υ-

περβαίνει το ένα έτος µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή
ή πρόστιµο. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που εί-
ναι µεγαλύτερη από ένα έτος και δεν υπερβαίνει τα δύο
µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή, εκτός αν ο δράστης
είναι υπότροπος και το δικαστήριο µε απόφασή του ειδι-
κά αιτιολογηµένη κρίνει ότι απαιτείται η µη µετατροπή
της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων
αξιόποινων πράξεων. Η περιοριστική της ελευθερίας ποι-
νή που είναι µεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει
τα πέντε µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή, εκτός αν το
δικαστήριο µε απόφασή του ειδικά αιτιολογηµένη κρίνει
ότι απαιτείται η µη µετατροπή της για να αποτραπεί ο
δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 82
του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε ηµέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από
πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ και κάθε ηµέρα

κράτησης σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100)
ευρώ.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο ορίζει και τον
αριθµό των ωρών κοινωφελούς εργασίας που κυµαίνο-
νται από 100 έως 240 ώρες για ποινή ως ένα έτος, 241 έ-
ως 480 ώρες για ποινή από ένα έως δύο έτη, 481 έως
720 ώρες για ποινή από δύο έως τρία έτη, 721 έως 960
ώρες για ποινή από τρία έως τέσσερα έτη και 961 έως
1.200 ώρες για ποινή από τέσσερα έως πέντε έτη, ενώ
προσδιορίζει και προθεσµία όχι µεγαλύτερη από πέντε
έτη για την εκτέλεσή τους.»

4. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 82
του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) διατάσσει την έκτιση στερητικής της ελευθερίας
ποινής ενός έως τριών µηνών για ποινή παροχής κοινω-
φελούς εργασίας έως 240 ωρών, δύο έως πέντε µηνών
για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας µεγαλύτερης
των 240 και έως 480 ωρών, τεσσάρων έως οκτώ µηνών
για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας µεγαλύτερης
των 480 ωρών και έως 720 ωρών, επτά έως δώδεκα µη-
νών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας µεγαλύ-
τερης των 720 ωρών και έως 960 ωρών και έντεκα έως
δεκαεπτά µηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργα-
σίας µεγαλύτερης των 960 ωρών.»

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Α΄
215), ως  έχει  αντικατασταθεί  µε το  άρθρο  24 του
ν. 2145/1993 (Α΄ 88) και κατόπιν µε την παράγραφο 2
του άρθρου 20 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Τα ποσά των επιβαλλοµένων σε χρήµα ποινών, κα-
θώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη µετατροπή των
στερητικών της ελευθερίας ποινών, προσαυξάνονται κα-
τά την είσπραξη κατά ποσοστό 110%.»

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. ΓΠΟΗ/ 1912
(Α΄ 3) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το δικαστικό ένσηµο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ
τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του αντικειµένου της α-
γωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιο-
δήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικα-
στικό ένσηµο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αι-
τούµενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ.
Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 0,8 %ο υπέρ
του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Το-
µέας Ασφάλισης Νοµικών), ποσοστό 0,8 %ο υπέρ του οι-
κείου Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων και χαρτόσηµο πο-
σοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (0,8 %ο) του δι-
καστικού ενσήµου. Από την ισχύ της παρούσας διάτα-
ξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισµό
του δικαστικού ενσήµου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά ε-
κτός της παραγράφου 1Α περίπτωση η΄ του άρθρου 10
του ν.δ. 1017/ 1971»

7. Το άρθρο 9 του ν. 3853/2010 (Α΄90) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδι-
κας περί  Δικηγόρων ) δεν  εφαρµόζονται  στη  σύνταξη
συµβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης εταιριών πε-
ριορισµένης ευθύνης και ανωνύµων εταιριών.»

8.α. Το άρθρο 42 του ν.δ. 3026/1954 (Α΄ 235) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Για τη σύνταξη εγγράφου ενώπιον συµβολαιογρά-
φου, µε αντικείµενο την από επαχθή αιτία σύσταση, µε-
τάθεση, αλλοίωση, τροποποίηση ή κατάργηση εµπραγ-

94



µάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα (εκτός από την εξάλειψη
υποθηκών και προσηµειώσεων), είναι υποχρεωτική η πα-
ράσταση δικηγόρου µόνο για τον αποκτώντα το σχετικό
δικαίωµα και εφόσον οι ανωτέρω συµβάσεις έχουν συνο-
λικό αντικείµενο αξίας µεγαλύτερο των ογδόντα χιλιά-
δων (80.000) ευρώ, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο
βρίσκεται το ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδι-
κή µνεία στο συµβόλαιο της παραστάσεως του δικηγό-
ρου και επισυνάπτεται σε αυτό σχέδιο για τη σύµβαση,
υπογεγραµµένο από αυτόν, µε θεωρηµένη την υπογρα-
φή από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

2. Ειδικότερα για τη σύµβαση διανοµής ή ανταλλαγής
και για συµβάσεις εκ χαριστικής αιτίας δεν απαιτείται
παράσταση δικηγόρου για κανένα από τα συµβαλλόµενα
µέρη ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο συντάσ-
σεται το συµβολαιογραφικό έγγραφο.

3. Από 1.1.2014 η παράσταση δικηγόρου κατά τα ορι-
ζόµενα στην παράγραφο 1 είναι προαιρετική για όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη.»
β. Το άρθρο 92Α του ν.δ. 3026/1954 αντικαθίσταται ως

εξής:
«1. O δικηγόρος για τις παρεχόµενες µε έµµισθη εντο-

λή υπηρεσίες του αµείβεται µε πάγια µηνιαία αµοιβή που
καθορίζεται µε ελεύθερη συµφωνία µε τον εντολέα του.
Η αµοιβή των ασκούµενων δικηγόρων δεν µπορεί να εί-
ναι κατώτερη του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νόµι-
µου µισθού υπαλλήλου του ιδιωτικού τοµέα.

2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπη-
ρεσίες τους µε έµµισθη εντολή στους φορείς της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) καθο-
ρίζονται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
22 του ν.4024/2011.»
γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-

γείται κάθε διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης που
ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του άρθρου 92 Α του
ν.δ. 3026/1954, όπως τροποποιήθηκε από την προηγού-
µενη διάταξη της υποπερίπτωσης β΄. 

ΙΓ.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙ-
ΚΟΝΟΜΙΑΣ

1.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Δι-
οικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97) διαγράφονται
οι λέξεις: «και στις φορολογικές και τελωνειακές προ-
σφυγές εν γένει τριάντα (30) ηµερών που αρχίζει όπως
ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο».
β. Η περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 2 της παρα-

γράφου Β΄ του άρθρου πέµπτου του ν. 4079/2012 καταρ-
γείται. 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικη-
τικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«2.α. Εξαιρετικώς στις φορολογικές και τελωνειακές
διαφορές εν γένει η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα
(30) ηµερών και η προθεσµία για την άσκησή της αρχίζει
όπως ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο.
β. Ειδικώς στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 64

η προθεσµία είναι ενενήντα (90) ηµέρες από την έκδοση
ή την κατά νόµο δηµοσίευση της πράξης ή τη συντέλεση
της παράλειψης.»

3. Η ρύθµιση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, όπως
προστίθεται µε την περίπτωση 2 της παρούσας υποπαρα-
γράφου, καταλαµβάνει πράξεις που εκδίδονται ή παρα-
λείψεις που συντελούνται µετά τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-
ΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑ-
ΤΕΙΑΣ

ΙΔ.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του ν. 710/
1977 «Περί ξεναγών» (Α΄ 283), όπως ισχύει, καταργού-
νται.

2. Το άρθρο 2 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 2
Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 11 του

παρόντος νόµου, δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος
του ξεναγού έχουν:

α) Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτοχοι διπλώµατος Σχολής Ξενα-
γών του ΟΤΕΚ ή σχετικού τίτλου εκπαίδευσης, ο οποίος
έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. και έχει
αναγνωριστεί από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελ-
µατικών Προσόντων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).
β)Αλλοδαποί ελληνικής  καταγωγής , απόφοιτοι  της

Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ.
γ) Απόφοιτοι των ταχύρρυθµων προγραµµάτων κατάρ-

τισης ξεναγών του άρθρου 14.»
3. Το άρθρο 3 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το επάγγελµα του ξεναγού ασκείται ελεύθερα µε-

τά την πάροδο δέκα (10) ηµερών από την υποβολή από
τους ενδιαφεροµένους στο Υπουργείο Τουρισµού αίτη-
σης για αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλµατος ξε-
ναγού, συνοδευόµενης από τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά, όπως αυτά καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Τουρισµού, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας ενός µη-
νός από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος.

2. Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού (Γε-
νική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης,
Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού, Τµή-
µα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) εξετάζει ε-
ντός δέκα (10) ηµερών τα υποβληθέντα σε αυτήν δικαιο-
λογητικά, προκειµένου να διαπιστώσει τη συνδροµή των
νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµα-
τος του ξεναγού.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η συνδροµή των προ-
ϋποθέσεων χορηγείται στον ξεναγό εντός δέκα (10) η-
µερών από την υποβολή της αναγγελίας, βεβαίωση συν-
δροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση του
επαγγέλµατος του ξεναγού και εγγραφής του στο οικείο
µητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Τουρισµού, σύµφω-
να µε τα  οριζόµενα  στο  άρθρο  9, συνοδευόµενη  από
δελτίο ταυτότητας, το οποίο ο ξεναγός φέρει κατά την
άσκηση του επαγγέλµατός του, προκειµένου να επιδει-
κνύεται σε κάθε διενεργούµενο έλεγχο.

4. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλµατος ή δεν προκύπτει η
συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού ενηµερώνει εγγρά-
φως τον ενδιαφερόµενο ότι δεν δύναται να ασκήσει το
επάγγελµα του ξεναγού, γνωστοποιώντας του και τους
σχετικούς λόγους. Η ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση γί-
νεται πριν την πάροδο δέκα (10) ηµερών από την ηµερο-
µηνία υποβολής της αναγγελίας άσκησης του επαγγέλ-
µατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω
προθεσµίας χωρίς η αρµόδια υπηρεσία να έχει γνωστο-
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ποιήσει στον υποβάλλοντα τους λόγους για τους οποί-
ους δεν δύναται να ασκήσει το επάγγελµα του ξεναγού,
τόσο η βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσε-
ων για την άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού όσο
και το δελτίο ταυτότητας ξεναγού τεκµαίρεται ότι έχουν
χορηγηθεί. Στην παραπάνω περίπτωση ο ενδιαφερόµε-
νος µπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρµό-
δια για την έκδοση της πράξης αρχή, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). 

5. Με την απόφαση της παραγράφου 1, ρυθµίζεται κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διαδικα-
σίας των προηγούµενων παραγράφων.»

4. Το άρθρο 9 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Τουρισµού τηρείται Μητρώο Ξενα-

γών, στο οποίο καταχωρίζονται όσοι πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του Ξεναγού σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 και 3.

2. Στο Μητρώο Ξεναγών καταχωρίζονται τα στοιχεία
ταυτότητας του Ξεναγού που πληροί τις προϋποθέσεις
άσκησης του  επαγγέλµατος , τα  στοιχεία  του  τίτλου
σπουδών του και οι γλώσσες στις οποίες δύναται να ξε-
ναγεί.

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η
οικονοµική επιβάρυνση των ξεναγών για την εγγραφή
τους στο Μητρώο και τη χορήγηση του Δελτίου Ταυτότη-
τας Ξεναγού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την τήρηση του Μητρώου.»

5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 710/
1977 καταργούνται.

6. Το άρθρο 11 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στα άρθρα 2 και 3,
δικαίωµα ξενάγησης χωρίς αµοιβή σε αρχαιολογικούς
χώρους, µουσεία και χώρους που είχε αναπτυχθεί ή ανα-
πτύσσεται επιστηµονική και ανασκαφική δραστηριότητα,
έχουν καθηγητές ανώτατων σχολών ιστορίας και αρχαι-
ολογίας, διευθυντές και καθηγητές ηµεδαπών και αλλο-
δαπών σχολών αρχαιολογίας στην Ελλάδα για ξεναγή-
σεις εκπαιδευτικού περιεχοµένου.

2. Σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού δυνάµενου να ξε-
ναγήσει σε ορισµένη γλώσσα, έπειτα από σχετική βεβαί-
ωση του Σωµατείου Διπλωµατούχων Ξεναγών, δικαίωµα
ξενάγησης έχουν και άτοµα τα οποία δεν πληρούν τις
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµα-
τος του ξεναγού σύµφωνα µε το άρθρο 3 του νόµου αυ-
τού, αλλά οι οποίοι έχουν αποδεδειγµένα άριστη γνώση
της γλώσσας για την οποία παρατηρείται έλλειψη ξενα-
γού, έπειτα από σχετική άδεια η οποία χορηγείται από
τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Τουρισµού.

3. Υπήκοοι κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
περιλαµβανοµένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι
είναι νόµιµα εγκατεστηµένοι στα κράτη αυτά και διαθέ-
τουν τα νόµιµα προσόντα για την εκεί άσκηση της επαγ-
γελµατικής δραστηριότητας του ξεναγού έχουν δικαίω-
µα προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών
ξεναγού στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε
αριθ. 165255/ΙΑ/29.12.2010 (B΄ 2157) κοινής απόφασης
των Υπουργών  Παιδείας , Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρη -
σκευµάτων και Πολιτισµού και Τουρισµού.»

7. Το άρθρο 12 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

« Άρθρο 12
1. Στο έργο των ξεναγών εποπτεία ασκεί το Υπουρ-

γείο Τουρισµού.
2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων και

την επιβολή κυρώσεων για τις περιπτώσεις παράβασης
των διατάξεων του παρόντος νόµου.

3. Σε όποιον παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 1 κατά
παράβαση των άρθρων 2, 3 και 11, επιβάλλεται πρόστιµο
χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έ-
τους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιµο, ήτοι δυο χιλιάδων
(2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόµενη υποτροπή επιβάλλε-
ται πρόστιµο πέντε χιλιάδων  (5.000) ευρώ.

4. Σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο
άσκησης του έργου τους συνεργάζονται για την παροχή
υπηρεσιών ξεναγού µε πρόσωπο το οποίο δεν έχει τις
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµα-
τος κατά παράβαση των άρθρων 2, 3 και 11, επιβάλλεται
χρηµατικό πρόστιµο ύψους δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους επιβάλλεται
διπλάσιο πρόστιµο, ήτοι, τεσσάρων  (4.000) χιλιάδων ευ-
ρώ, ενώ σε κάθε επόµενη υποτροπή αφαιρείται το ΕΣΛ
της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστηµα µέχρι
έξι (6) µηνών.

5. Για παραβάσεις του άρθρου 4 επιβάλλεται αρχικά η
ποινή της επίπληξης και σε περίπτωση υποτροπής πρό-
στιµο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση νέας υπο-
τροπής εντός έτους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιµο, ή-
τοι χιλίων  (1.000) ευρώ ενώ για κάθε επόµενη υποτροπή
εντός έτους αφαιρείται το δικαίωµα άσκησης του επαγ-
γέλµατος του ξεναγού για διάστηµα έως τριών µηνών.

6. Τα πρόστιµα των ανωτέρω παραγράφων µπορούν να
αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρι-
σµού.

7. Τα παραπάνω χρηµατικά πρόστιµα επιβάλλονται υ-
πέρ του Ελληνικού Δηµοσίου µε απόφαση του Προϊστα-
µένου της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρι-
σµού, βεβαιώνονται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ της κατοικίας ή
της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δηµοσίων Ε-
σόδων (ΚΕΔΕ).

8. Κατά της απόφασης της προηγούµενης παραγρά-
φου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της αρµόδιας Επι-
τροπής του στοιχείου δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του
ν. 3270/2004 (Α΄ 187), όπως αυτό ισχύει. Η προσφυγή υ-
ποβάλλεται στο Υπουργείο Τουρισµού εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης
στο ενδιαφερόµενο µέρος. Επί της προσφυγής αποφαί-
νεται εντός διαστήµατος έξι (6) µηνών η αρµόδια ως άνω
Επιτροπή. Με την άσκηση της προσφυγής και για το διά-
στηµα της προς άσκηση αυτής προθεσµίας αναστέλλε-
ται η εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης.»

8. Τα δύο εδάφια του άρθρου 14 του ν. 710/1977 αριθ-
µούνται ως παράγραφος 1 και προστίθενται παράγραφοι
2-5, ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
που εκδίδεται εντός δυο (2) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος, καθορίζεται το αναλυτικό πρόγραµµα τα-
χύρρυθµων προγραµµάτων διάρκειας έως δύο (2) µηνών
για την κατάρτιση Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρα-
τών- µελών της Ε.Ε. αποφοίτων τµηµάτων Αρχαιολο-
γίας, Ιστορίας και Ιστορίας της Αρχαιολογίας Πανεπιστη-
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µίων της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων της αλλοδαπής
στην ειδικότητα του ξεναγού. Το πρόγραµµα περιλαµβά-
νει: α) τη διδασκαλία µαθηµάτων που δεν καλύπτονται α-
πό τη διδαχθείσα ύλη των ανωτέρω σχολών και β) πρα-
κτική άσκηση στην τεχνική της διαδροµικής ξενάγησης
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων - εκδροµών σε
µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, προκειµένου οι κα-
ταρτιζόµενοι να διαθέτουν µε την ολοκλήρωση των τα-
χύρρυθµων προγραµµάτων το απαραίτητο γνωσιολογικό
υπόβαθρο για την άσκηση του επαγγέλµατός του ξενα-
γού.

3. Τα προγράµµατα της προηγούµενης παραγράφου
πραγµατοποιούνται τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρό-
νο. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζεται
κάθε φορά ο τόπος και ο χρόνος υλοποίησης των ταχύρ-
ρυθµων προγραµµάτων, η διαδικασία, τα κριτήρια εισα-
γωγής των υποψηφίων, ο αριθµός των καταρτιζοµένων
και η οικονοµική επιβάρυνση για τη συµµετοχή στα τα-
χύρρυθµα προγράµµατα. Η άριστη γνώση ξένης γλώσ-
σας, που πιστοποιείται σύµφωνα µε τη σχετική για την α-
πόδειξη γλωσσοµάθειας για το διορισµό σε θέσεις του
δηµόσιου τοµέα νοµοθεσία, θεωρείται απαραίτητη προϋ-
πόθεση για τη συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά.

4. Για την υλοποίηση των προγραµµάτων της παρα-
γράφου 1, το Υπουργείο Τουρισµού προσλαµβάνει ωρο-
µίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας
που δεν θα υπερβαίνει τη διάρκεια του προγράµµατος.
Οι ειδικότητες και τα προσόντα του εκπαιδευτικού προ-
σωπικού καθορίζονται από τον Υπουργό Τουρισµού µε
την προκήρυξη πρόσληψης.

5. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των τα-
χύρρυθµων προγραµµάτων του παρόντος άρθρου οι κα-
ταρτισθέντες αποκτούν αυτόµατα τη δυνατότητα πρό-
σβασης στο επάγγελµα του ξεναγού σε ισότιµη βάση µε
τους αποφοίτους των λοιπών σχολών ξεναγών του πα-
ρόντος νόµου σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης
γ΄ του άρθρου 2.»

ΙΔ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Με συνυποσχετικό µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης και της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας προσδιο-
ρίζεται ο τρόπος καταβολής και το ύψος της  συνεισφο-
ράς της τελευταίας για τη στήριξη της ελληνικής οικονο-
µίας, του σχετικού ποσού µη δυνάµενου να είναι κατώτε-
ρο των εκατόν σαράντα εκατοµµυρίων (140.000.000) ευ-
ρώ.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 10 µε τίτλο «Μεταβατικές
διατάξεις» του π.δ.103/2011 ««Σχετικά µε τους κοινούς
κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρη-
σης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριό-
τητες των  ναυτικών  αρχών  σύµφωνα  µε την  Οδηγία
2009/15/ΕΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 23ης Απριλίου 2009» (Α΄ 236) αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

Οι συναφθείσες διµερείς συµφωνίες µε τους ήδη ε-
ξουσιοδοτηµένους αναγνωρισµένους οργανισµούς κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύ-
ουν µέχρι να συναφθούν νέες το αργότερο εντός δύο (2)
ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος.» 

ΙΔ.3. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
1. Κάθε ενδιαφερόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,

µπορεί να προβεί στην ίδρυση και λειτουργία Πρακτορεί-
ου Εφηµερίδων και Περιοδικών, εφόσον υποβάλει στη
Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελµατικών Ορ-
γανώσεων της Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρω-
σης αναγγελία έναρξης άσκησης της εν λόγω δραστη-
ριότητας, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32). 

2. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται
τα νόµιµα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την
αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας της ί-
δρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφηµερίδων και
Περιοδικών που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόµενος, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/
2011, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του ν. 1436/1984 (Α΄ 54) καταργείται.

ΙΔ.4. ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΝ

1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα πώ-
λησης και διακίνησης εφηµερίδων, περιοδικών και εν γέ-
νει εντύπων. Εφηµερίδες, περιοδικά και εν γένει έντυπα
µπορούν να πωλούνται χωρίς περιορισµούς από κάθε ε-
γκατάσταση, υπαίθρια ή στεγασµένη, χωρίς να απαιτεί-
ται η δραστηριότητα αυτή να αποτελεί τη µοναδική ή την
κύρια δραστηριότητα που ασκείται στην εν λόγω εγκατά-
σταση.

2. Καταργούνται  οι  παρακάτω  διατάξεις , οι  οποίες
προβλέπουν περιορισµούς στην πρόσβαση και άσκηση
των δραστηριοτήτων πώλησης και διακίνησης εφηµερί-
δων, περιοδικών και εν γένει εντύπων:
α) το άρθρο µόνον του αναγκαστικού νόµου της 28/28

Μαΐου 1935 (Α΄ 219), όπως είχε συµπληρωθεί µε τη διά-
ταξη του άρθρου 16 του ν.δ. 4231/1962 (Α΄ 105),
β) το άρθρο 4 του ν. 73/1944 (Α΄ 37), όπως ισχύει µετά

την τροποποίησή  του  µε το  άρθρο  3 του  ν. 117/1945
(Α΄ 29) και την επαναφορά του σε ισχύ µε το άρθρο 2
του ν. 10/1975 (Α΄ 34),
γ) το ν.δ. 2943/1954 (Α΄ 181), όπως ισχύει µετά την

τροποποίησή του µε τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 937/1979
(Α΄ 152), το άρθρο 67 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) και το άρ-
θρο 18 ν. 2747/1999 (Α΄ 226),
δ) η παράγραφος 2 και το δεύτερο εδάφιο της παρα-

γράφου 5 του άρθρου 54 του α.ν. 1093/1938 (Α΄ 68),
ε) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του ν. 2328/

1995 (Α΄ 159) και
στ) οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 6 του ν. 1436/

1984.
3. Καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η ο-

ποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ .: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΣΤΗΝ  ΟΔΗΓΙΑ
2006/1/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 «ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ Ο-
ΔΗΓΟ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Αντικείµενο της παρούσας παραγράφου είναι η προ-
σαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2006/1/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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και του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 «για τη
χρησιµοποίηση µισθωµένων οχηµάτων χωρίς οδηγό στις
οδικές εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις»
(Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33 της
4.2.2006, σελ. 82 επ.), και η ρύθµιση θεµάτων που αφο-
ρούν τη µίσθωση οχηµάτων στις οδικές εµπορευµατικές
µεταφορές για λογαριασµό τρίτων και για ίδιο λογαρια-
σµό.

2. (Ορισµοί – άρθρο 1 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ) Για τους
σκοπούς της παρούσας παραγράφου νοείται ως:

α) «όχηµα», κάθε µηχανοκίνητο όχηµα, ρυµουλκούµε-
νο όχηµα, ηµιρυµουλκούµενο όχηµα ή σύνολο (συρµός)
οχηµάτων που προορίζονται αποκλειστικά για τη µετα-
φορά εµπορευµάτων,
β) «µισθωµένο όχηµα», κάθε όχηµα το οποίο, επί πλη-

ρωµή και για προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, τίθεται
στη διάθεση επιχείρησης που πραγµατοποιεί οδικές ε-
µπορευµατικές µεταφορές, για λογαριασµό τρίτων ή για
ίδιο λογαριασµό, βάσει σύµβασης µε την επιχείρηση που
διαθέτει τα οχήµατα,
γ) «επιχειρήσεις εκµίσθωσης», οι επιχειρήσεις εκµί-

σθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης χω-
ρίς οδηγό. 
Οι λοιποί όροι των διατάξεων της παρούσας παραγρά-

φου έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2
του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) και  στο  άρθρο  1 του  ν.δ.
49/1968, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
1959/1991 (Α΄ 123).

3. (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)
Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στο ελληνικό έδα-

φος για τις εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των κρα-
τών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οχήµατα που έ-
χουν µισθώσει οι επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στο έδα-
φος άλλου κράτους - µέλους, υπό τους όρους ότι:
α) το όχηµα κατέχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ ή έχει

τεθεί σε κυκλοφορία σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του τε-
λευταίου αυτού κράτους - µέλους,
β) η σύµβαση αφορά µόνον τη διάθεση οχήµατος χω-

ρίς οδηγό και δε συνοδεύεται από σύµβαση παροχής υ-
πηρεσιών, η οποία συνοµολογείται µε την ίδια επιχείρη-
ση και αφορά τον οδηγό ή το βοηθητικό προσωπικό,
γ) το µισθωµένο όχηµα, κατά τη διάρκεια της περιόδου

µίσθωσης, ευρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της ε-
πιχείρησης που το χρησιµοποιεί,
δ) το µισθωµένο όχηµα οδηγείται από το προσωπικό

της επιχείρησης που το χρησιµοποιεί.
4. (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νοµίµως στην

Ελλάδα µπορούν να χρησιµοποιούν για οδικές εµπορευ-
µατικές µεταφορές, µε τους ίδιους όρους όπως και τα ο-
χήµατα που τους ανήκουν, οχήµατα που µισθώνουν και
τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί
σε κυκλοφορία στην Ελλάδα σύµφωνα µε την ελληνική
νοµοθεσία, µε τις προϋποθέσεις των στοιχείων β΄ έως
δ΄ του άρθρου 2, µε τις εξής διακρίσεις:
α. Οι  µεταφορικές επιχειρήσεις  µπορούν να  µισθώ-

νουν φορτηγά οχήµατα δηµοσίας χρήσης από άλλες µε-
ταφορικές επιχειρήσεις, χωρίς περιορισµό στο µικτό βά-
ρος του οχήµατος. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις εκδί-
δουν νόµιµα παρασταστικά µεταφοράς στο όνοµά τους
για τις µεταφορές που πραγµατοποιούν µε το µισθωµένο
όχηµα. Στα παραστατικά αναγράφονται και τα στοιχεία
του εκµισθωτή.

β. Οι µη µεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελµα-
τίες µη µεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα
στην Ελλάδα, µπορούν:
αα. Να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα δηµοσίας χρήσης

από µεταφορικές επιχειρήσεις, χωρίς περιορισµό στο µι-
κτό βάρος του οχήµατος.
ββ. Να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης

από άλλες µη µεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελµα-
τίες µη µεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα
στην Ελλάδα, χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος του ο-
χήµατος. Στην περίπτωση αυτή, το µεταφορικό έργο του
φορτηγού που  µισθώνεται, όπως  αυτό  αναγράφεται
στην άδεια κυκλοφορίας του, θα πρέπει να είναι το ίδιο
µε το µεταφορικό έργο του µισθωτή.
Για τις µισθώσεις των περιπτώσεων αα΄ και ββ΄, η µι-

σθώτρια επιχείρηση ή ο µισθωτής επαγγελµατίας πρέπει
να πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις για την χορήγηση
σε αυτόν άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρή-
σης. Για την εφαρµογή του παρόντος, σε ό,τι αφορά στη
µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, τα φορτηγά οχήµατα
πρέπει να εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών EURO
1V ή µεταγενέστερη.
γγ. Να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης

µικτού βάρους έως και 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκµί-
σθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος νόµου.

5. Επιχειρήσεις µη µεταφορικές και οι επαγγελµατίες
µη µεταφορείς που  ασκούν  επιχείρηση  ή  επάγγελµα
στην Ελλάδα, καθώς και φυσικά και νοµικά πρόσωπα και
ενώσεις προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα που
δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα µπορούν να µισθώ-
νουν φορτηγά αυτοκίνητα µικτού βάρους έως και 3,5 τό-
νων από επιχειρήσεις εκµίσθωσης για την εξυπηρέτηση
της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος ή των ιδιωτικών
µεταφορικών αναγκών τους αντίστοιχα, µε τις προϋπο-
θέσεις των στοιχείων β΄ έως δ΄ του άρθρου 2 του παρό-
ντος, αναλόγως εφαρµοζόµενες τόσο για επιχειρήσεις
και επαγγελµατίες όσο και για ιδιώτες. Γι’ αυτές τις µι-
σθώσεις καταρτίζεται το συµφωνητικό µίσθωσης σύµφω-
να µε τις περιπτώσεις 1 και 2 των υποπαραγράφων 8, 9
και 10.  

6. Οι επιχειρήσεις εκµίσθωσης µπορούν να εκµισθώ-
νουν σε επιχειρήσεις µη µεταφορικές ή επαγγελµατίες
µη µεταφορείς, καθώς και σε πρόσωπα φυσικά ή νοµικά
και ενώσεις  προσώπων  χωρίς  νοµική  προσωπικότητα
που δεν ασκούν επιχείρηση φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτι-
κής χρήσης µικτού βάρους έως και 3,5 τόνων που τους
ανήκουν ή τα έχουν µισθώσει από εταιρίες χρηµατοδοτι-
κής µίσθωσης σύµφωνα  µε τους  όρους  λειτουργίας
τους.

7. Η εκµίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης από
τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης γίνεται µε τις εξής προϋπο-
θέσεις:

α) Τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης έχουν τεθεί σε κυ-
κλοφορία στο όνοµα της επιχείρησης εκµίσθωσης. Η έκ-
δοση των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρή-
σης που έχουν µισθωθεί από εταιρίες χρηµατοδοτικής
µίσθωσης στο όνοµα των επιχειρήσεων εκµίσθωσης γί-
νεται σύµφωνα  µε τις  διατάξεις  της  υ.α. A2/40819/
7167/1991 (Β΄ 955).

β) Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών
ιδιωτικής χρήσης, στο πεδίο των παρατηρήσεων, ανα-
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γράφεται: «ΦΙΧ επιχείρησης εκµίσθωσης αυτοκινήτων».
γ) Η µίσθωση αφορά µόνο στη διάθεση οχήµατος χω-

ρίς οδηγό.
δ) Το µισθωµένο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης κατά τη

διάρκεια της µίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διά-
θεση της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου που το
έχει µισθώσει και  οδηγείται  αντίστοιχα  από  πρόσωπα
που συνδέονται αποδεδειγµένα µε την επιχείρηση ή α-
ναφέρονται ως µισθωτής ή ως οδηγός στο συµφωνητικό
µίσθωσης.

ε) Για τη µίσθωση καταρτίζεται συµφωνητικό σύµφω-
να µε το άρθρο 6.

στ) Η εκµίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης γί-
νεται κατά τα λοιπά µε τους όρους και προϋποθέσεις εκ-
µίσθωσης των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινή-
των.

8. Για τις µισθώσεις καταρτίζεται συµφωνητικό, που
περιέχει τα στοιχεία του εκµισθωτή, του µισθωτή και του
οδηγού ή των οδηγών, τη χρονική διάρκεια της σύµβα-
σης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του οχήµατος.

9. Το συµφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές
Αρχές κατά την κείµενη νοµοθεσία.

10. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις της υποπαραγράφου
5 της παρούσας παραγράφου (µίσθωση µικρού οχήµατος
από εταιρία εκµίσθωσης), το συµφωνητικό της υποπαρα-
γράφου 8 γνωστοποιείται στην Υπηρεσία Μεταφορών
της Περιφέρειας εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από
την υπογραφή του. Η Υπηρεσία Μεταφορών εντός της ί-
διας ηµέρας ελέγχει και βεβαιώνει επί του µισθωτηρίου
ότι πληρούνται στο πρόσωπο του µισθωτή οι προϋποθέ-
σεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτι-
κής χρήσης.

11. Η τήρηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται
από τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία πρέπει να βρίσκο-
νται διαρκώς επί του οχήµατος και να επιδεικνύονται στα
εξουσιοδοτηµένα όργανα ελέγχου κατά τον καθ΄ οδόν
έλεγχο:
α) Το συµφωνητικό µίσθωσης του οχήµατος ή επικυ-

ρωµένο απόσπασµα αυτού που περιέχει ιδίως το όνοµα
του εκµισθωτή και του µισθωτή, την ηµεροµηνία και τη
διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχή-
µατος. 

β) Εφόσον ο οδηγός δεν είναι εκείνος που µισθώνει
το όχηµα , οποιοδήποτε  έγκυρο  έγγραφο αποδεικνύει
την εργασιακή σχέση του οδηγού µε το µισθωτή.
Προκειµένου για οχήµατα που έχουν τεθεί σε κυκλο-

φορία ή έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κρά-
τος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έγγραφα που α-
ναφέρονται στα στοιχεία α΄ και β΄ µπορούν να αντικαθί-
στανται από κάθε αντίστοιχο έγγραφο που εκδίδεται στο
κράτος - µέλος.

12. (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ)
Με την επιφύλαξη των προηγούµενων υποπαραγρά-

φων της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της πα-
ρούσας παραγράφου, δεν θίγουν την εφαρµογή των κα-
νόνων που αφορούν:
α) την οργάνωση της αγοράς των οδικών εµπορευµα-

τικών µεταφορών για λογαριασµό τρίτων και για ίδιο λο-
γαριασµό,
β) τις τιµές και τους όρους µεταφοράς στις οδικές ε-

µπορευµατικές µεταφορές,
γ) τη διαµόρφωση των τιµών µίσθωσης,
δ) την εισαγωγή των οχηµάτων,

ε) τους όρους πρόσβασης στη δραστηριότητα ή στο ε-
πάγγελµα της επιχείρησης εκµίσθωσης.

13. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπο-
ρούν να ρυθµίζονται και να µεταβάλλονται διοικητικά θέ-
µατα σχετικά µε την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας µι-
σθωµένων οχηµάτων, τα συνοδευτικά έγγραφα της µε-
ταφοράς µε µισθωµένα οχήµατα και κάθε άλλη τεχνική
λεπτοµέρεια για  την  εφαρµογή  των  διατάξεων  αυτού
του νόµου.

14. Συµβάσεις µίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν τη
θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ι-
σχύουν έως τη λήξη ή την καταγγελία τους από τα συµ-
βαλλόµενα µέρη. 

15. Από τη θέση σε ισχύ του νόµου καταργούνται:
α) Το π.δ. 91/1988 (Α΄ 42), όπως τροποποιήθηκε µε το

π.δ. 209/1991 (Α΄ 79).
β) Το π.δ. 209/1991 (Α΄ 79).
γ) Η υ.α. Β4/οικ27851/3242/2011 (Β΄ 1290).
δ) Κάθε άλλη διάταξη νόµου ή γενική ή ειδική κανονι-

στική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του.

Άρθρο δεύτερο

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5
του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Εξαιρετικά, η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου
στα έσοδα από τα τυχερά παίγνια που διεξάγει η ΟΠΑΠ
Α.Ε. δυνάµει της από 15.12.2000 σύµβασης µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή ι-
σχύει και τροποποιήθηκε µε την από 12.12.2011 πρόσθε-
τη πράξη µεταξύ της ΟΠΑΠ και του Ταµείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου Α.Ε. σύµφωνα µε τα α-
νωτέρω, θα ισχύει µέχρι την 12.10.2020.»

2. Στο τέλος του νέου ως άνω τρίτου εδαφίου της πα-
ραγράφου 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180)
προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

«Μετά τη λήξη κάθε οικονοµικής χρήσεως τα αδιάθετα
ποσά των κερδών των τυχερών παιγνίων, αποδίδονται
στο Ελληνικό Δηµόσιο.»

3. Προστίθεται νέα παράγραφος 5Α στο άρθρο 50 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), ως εξής:

«5. Σε ό,τι αφορά τα παίγνια µέσω παιγνιοµηχανηµά-
των για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκµετάλλευσης
στην ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάµει του άρθρου 39 του παρόντος
και της από 4.11.2011 σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., θα ισχύουν τα ακόλουθα:
Το ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου επί

του µικτού κέρδους από τα παίγνια αυτά δύναται να αυ-
ξάνεται µέχρι και κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες δια-
µορφούµενο έτσι κατ ' ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε
τοις εκατό (35%), σύµφωνα µε την παρακάτω µεθοδολο-
γία.
Το χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας χωρίζεται στις

εξής 3 περιόδους:
Περίοδος Α΄: από την έναρξη ισχύος της άδειας κατά

το άρθρο 39 του παρόντος έως το τέλος του τέταρτου έ-
τους της ισχύος της άδειας.
Περίοδος Β : από  την  έναρξη  του  πέµπτου  έτους  ι -

σχύος της  άδειας  µέχρι τη  λήξη  του  όγδοου  έτους  ι -
σχύος της άδειας, και
Περίοδος Γ: από την έναρξη του ένατου έτους ισχύος

της άδειας µέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας.
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Για κάθε περίοδο, η επιπλέον του ποσοστού τριάντα
τοις εκατό (30%) συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου
θα διαµορφώνεται ανάλογα µε το ποσό των µικτών κερ-
δών της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά την περίοδο από τα παίγνια µέ-
σω παιγνιοµηχανηµάτων («Μικτά Κέρδη»). Αν το ποσό
των Μικτών Κερδών είναι: α) µικρότερο ή ίσο από το Κά-
τω Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) δεν θα υπάρχει ε-
πιπλέον συµµετοχή, β) µεγαλύτερο ή ίσο από Άνω Όριο
(όπως καθορίζεται κατωτέρω) η επιπλέον συµµετοχή θα
ισούται µε πέντε ποσοστιαίες µονάδες, γ) µεταξύ του
Κάτω Ορίου και του Ανω Ορίου η επιπλέον συµµετοχή θα
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο: Επι-
πλέον συµµετοχή = (Μικτά Κέρδη - Κάτω Όριο) / (Άνω Ό-
ριο - Κάτω Όριο) x 5% .
Τα άνω και κάτω όρια καθορίζονται για κάθε χρονική

περίοδο σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ ΑΝΩ ΟΡΙΟ

Περίοδος Α €2.793.000.000 €4.190.000.000

Περίοδος Β €2.940.000.000 €4.410.000.000

Περίοδος Γ €1.470.000.000 €2.205.000.000

Η επιπλέον του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%)
συµµετοχή, θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δηµόσιο εντός
τεσσάρων (4) µηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιό-
δου.»

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180) καταργείται.

5. Ο τίτλος του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρο-
νοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών
από Τυχερά Παίγνια».

6. Ο τίτλος του τέταρτου τµήµατος του ν. 2961/2001
(Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής: «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ».

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως
εξής:

«Σε φόρο υποβάλλονται: α) τα κέρδη από τα λαχεία,
περιλαµβανοµένου του  αµοιβαίου  λαχειοφόρου  ιππο -
δροµιακού στοιχήµατος (SWEEPSTAKE), που κυκλοφο-
ρούν στην Ελλάδα, β) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια
που εκµεταλλεύεται η ΟΠΑΠ Α.Ε., περιλαµβανοµένων
αυτών που διεξάγονται µέσω των παιγνιοµηχανηµάτων
του άρθρου 39 του v. 4002/2011, γ) τα κέρδη από τα τυ-
χερά παίγνια  που  διεξάγουν  αδειοδοτηµένοι  πάροχοι
δυνάµει του άρθρου 45 του ν. 4002/2011, δ) τα κέρδη α-
πό αµοιβαίο ιπποδροµιακό στοίχηµα που διεξάγουν αδει-
οδοτηµένοι πάροχοι και ε) τα κέρδη από τις λαχειοφό-
ρες οµολογίες  και  τις  λαχειοφόρες  αγορές , τα  οποία
προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα,
καθώς και οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε
όσους συµµετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισµούς ραδιο-
φωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεµφερείς οποι-
ασδήποτε µορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα.»
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, κέρδος από

τυχερό παίγνιο σηµαίνει το ποσό που πληρώνεται ή πι-
στώνεται στον παίκτη ως αποτέλεσµα του τυχερού παι-
γνίου, αφαιρουµένου του ποσού που κατέβαλε για τη

συµµετοχή του στο παίγνιο αυτό.
Ο άνω φόρος παρακρατείται και αποδίδεται κάθε µήνα

στο Δηµόσιο από τους κατόχους των σχετικών αδειών
και τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν.
4002/2011 κατά περίπτωση.

8. Το άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«1. Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 58, υποβάλλονται σε φόρο ανά
γραµµάτιο λαχείου, µετά την αφαίρεση αφορολόγητου
ποσού εκατό (100) ευρώ, µε συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%) για κέρδη µέχρι χίλια (1.000) ευρώ και µε συντε-
λεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη από χίλια
ένα (1.001) ευρώ και πάνω.»

2. Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση β΄, γ΄ και
δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58, υποβάλλονται σε
φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή δέκα τοις ε-
κατό (10%) ως εξής:
α) στα τυχερά παίγνια ή στοιχήµατα που διεξάγονται

µε στήλες, ανά δελτίο παιχνιδιού, και
β) στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παικτικές

συνεδρίες, επί του ποσού που πληρώνεται ή πιστώνεται
στον παίκτη ως κέρδος, κατά τη λήξη της παικτικής συ-
νεδρίας. Ως παίγνια που διεξάγονται µε παικτικές συνε-
δρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε
παιγνιοµηχανήµατα και τα τυχερά παίγνια τύπου καζίνο,
το αποτέλεσµα των οποίων δεν παράγεται µε γεννήτρια
τυχαίων αριθµών, γνωστά και ως live casino games, ό-
πως, ενδεικτικά, οι αγώνες (τουρνουά) πόκερ.
Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστηµα από

τη στιγµή που ο παίκτης εισάγει την ατοµική κάρτα παί-
κτη σε παιγνιοµηχάνηµα ή από τη στιγµή που συνδέεται
µε το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα (ΚΠΣ) ενός παρό-
χου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο (διαδικτυακός πά-
ροχος), εισάγοντας  τα  στοιχεία  της  ατοµικής  κάρτας
παίκτη, µέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε ε-
ξάγει την ατοµική κάρτα παίκτη από το παιγνιοµηχάνηµα
είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρό-
χου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει
µε την πάροδο 24 ωρών από τη στιγµή που ο παίκτης ει-
σάγει την ατοµική κάρτα παίκτη σε παιγνιοµηχάνηµα ή α-
πό τη στιγµή που συνδέεται µε το ΚΠΣ διαδικτυακού πα-
ρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της ατοµικής κάρτας παί-
κτη.

3. Τα κέρδη και οι παροχές που ορίζονται στην περί-
πτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλο-
νται σε φόρο µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) µε-
τά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000)
ευρώ ανά αντικείµενο.»

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την
1η Ιανουαρίου 2013, ενώ σε ό,τι αφορά το αµοιβαίο ιπ-
ποδροµιακό στοίχηµα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου
2014.

Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
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