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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
1.

∆ιατίθεται ̟οσό τετρακοσίων ̟ενήντα εκατοµµυρίων (450.000.000)
ευρώ α̟ό το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την
καταβολή κοινωνικού µερίσµατος ̟ρος στήριξη των ̟ολιτών και οικογενειών
µε χαµηλό συνολικό ετήσιο εισόδηµα και ακίνητη ̟εριουσία µικρής αξίας, µε
βάση ειδικά εισοδηµατικά και ̟εριουσιακά κριτήρια, τα ο̟οία καθορίζονται
µε την Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση της ̟ερί̟τωσης 3 της ̟αρούσας.

2.

Το κοινωνικό µέρισµα καταβάλλεται εφά̟αξ, είναι αφορολόγητο, δεν
υ̟όκειται σε ο̟οιαδή̟οτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε
ήδη βεβαιωµένα χρέη ̟ρος το ∆ηµόσιο ή ̟ιστωτικά ιδρύµατα και δεν
υ̟ολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. ή
ο̟οιασδή̟οτε άλλης ̟αροχής κοινωνικού ή ̟ρονοιακού χαρακτήρα. Κάθε
δικαιούχος λαµβάνει το κοινωνικό µέρισµα α̟ό µία και µόνο ̟ηγή.

3.

Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται τα εισοδηµατικά και ̟εριουσιακά
κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, οι κατηγορίες των
δικαιούχων, οι ̟ροϋ̟οθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο
χρόνος και ο τρό̟ος καταβολής, ο χρόνος και τρό̟ος ελέγχου των
εισοδηµατικών και ̟εριουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά
κατηγορία δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την
εφαρµογή της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

ΣΙΤΙΣΗΣ

ΚΑΙ

1

1.

Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται α̟ό
τότε ̟ου ίσχυσε ως εξής:
«3. Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρµόδιου Υ̟ουργού, ̟ου δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις
υλο̟οίησης ̟ρογραµµάτων για άστεγους, η έκταση και ο χρόνος ̟αροχής
κοινωνικής ̟ροστασίας. Με όµοιες α̟οφάσεις καθορίζεται το ̟λαίσιο
̟ροδιαγραφών λειτουργίας Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, Κοινωνικών Ξενώνων
ή άλλων δοµών και ειδικότερα οι φορείς υλο̟οίησης, η στελέχωση, οι
κτιριακές ̟ροδιαγραφές, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς
καταγραφής αστέγων και λοι̟ά θέµατα εφαρµογής της ̟αρούσας.»

2.

Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α΄41) ̟ροστίθενται οι ακόλουθες
̟αράγραφοι:
«4. ∆ιατίθεται ̟οσό είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) ευρώ α̟ό το
Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για τη
χρηµατοδότηση των ανωτέρω ̟ρογραµµάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω ̟όροι
µεταβιβάζονται α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµικών και εγγράφονται στον
̟ροϋ̟ολογισµό τρέχοντος έτους του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ε.Φ.
33-220).
5. Προγράµµατα ή δράσεις, ̟ου χρηµατοδοτούνται α̟ό τους ως άνω ̟όρους,
̟ροκηρύσσονται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας µε δυνητικούς δικαιούχους τους ̟ιστο̟οιηµένους
φορείς ̟αροχής υ̟ηρεσιών στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας στην
οµάδα στόχο των αστέγων.
6. Ως ε̟ιλέξιµα για χρηµατοδότηση ̟ρογράµµατα ή δράσεις, κατά την ̟ρώτη
εφαρµογή του ̟αρόντος, ορίζονται τα ̟ρογράµµατα ή δράσεις στέγασης,
σίτισης και ̟αροχής υ̟ηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα στόχο των
αστέγων.
7. Οι ̟ροτάσεις ̟ου κατατίθενται στο ̟λαίσιο ̟ρογραµµάτων ή δράσεων της
ως άνω ̟αραγράφου αξιολογούνται α̟ό τριµελή Ε̟ιτρο̟ή ̟ου α̟οτελείται
α̟ό εκ̟ροσώ̟ους του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και κάθε αναγκαία διαδικασία
και λε̟τοµέρεια εφαρµογής ορίζονται στη σχετική ̟ροκήρυξη.
8. Η υλο̟οίηση των ̟ρογραµµάτων ή δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει
̟αροχής υ̟ηρεσιών κοινωνικής φροντίδας δύναται να ̟ραγµατο̟οιείται µε
̟ρογραµµατικές συµβάσεις µεταξύ του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και των φορέων υλο̟οίησης.
9. Στους φορείς υλο̟οίησης των ̟αρα̟άνω ̟ρογραµµάτων υ̟άγονται τα
Νοµικά Πρόσω̟α ∆ηµοσίου ∆ικαίου, τα εκκλησιαστικά φιλανθρω̟ικά
ιδρύµατα, οι φορείς της Εκκλησίας και τα ̟ιστο̟οιηµένα α̟ό το Υ̟ουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε το Ν.2646/1998
Νοµικά Πρόσω̟α Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκο̟ικού χαρακτήρα, ̟ου
α̟οδεδειγµένα δραστηριο̟οιούνται στην ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην οµάδα
στόχου των αστέγων.
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10. Η ̟αρακολούθηση της υλο̟οίησης των ̟ρογραµµάτων ή δράσεων
ανατίθεται σε Ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία συστήνεται µε κοινή α̟όφαση των
Υ̟ουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών,
Εσωτερικών και Υγείας και στην ο̟οία συµµετέχουν τρεις (3) εκ̟ρόσω̟οι του
Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύο (2)
εκ̟ρόσω̟οι του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, ένας (1) εκ̟ρόσω̟ος του
Υ̟ουργείου Εσωτερικών και ένας (1) εκ̟ρόσω̟ος του Υ̟ουργείου Υγείας.
11. Ως δυνητικό µέσο ̟αροχής υ̟ηρεσιών ή αγαθών στο ̟λαίσιο των ανωτέρω
̟ρογραµµάτων ή δράσεων καθιερώνεται η Κοινωνική Ε̟ιταγή. Η Κοινωνική
Ε̟ιταγή ενσωµατώνει την αξία συγκεκριµένης κοινωνικής ̟αροχής, η ο̟οία
είναι ατοµική και ̟αρέχεται στο δικαιούχο του ̟ρογράµµατος ̟ου την
ενεργο̟οιεί α̟οκλειστικά για την α̟ολαβή των συγκεκριµένων αγαθών
ή/και υ̟ηρεσιών. Οι ̟ροδιαγραφές, η διαδικασία και τα κριτήρια
αξιολόγησης των δυνητικών ̟αρόχων, η διαδικασία και τα κριτήρια ε̟ιλογής
των δικαιούχων, οι φορείς υλο̟οίησης καθώς και κάθε άλλο θέµα ̟ου αφορά
στην εφαρµογή του ̟αρόντος καθορίζονται µε κοινή α̟όφαση των
συναρµόδιων Υ̟ουργών.
12. Κατά την ̟ρώτη εφαρµογή, η ανάθεση των ̟ρογραµµάτων ή δράσεων είτε
µέσω ̟ροκηρύξεων είτε µέσω ̟ρογραµµατικών συµβάσεων ̟ρέ̟ει να έχει
ολοκληρωθεί εντός τριών (3) µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος. Η
̟ροθεσµία της ̟αρούσας ̟αραγράφου δύναται να ̟αρατείνεται µε α̟όφαση
του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

Α.3.:

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΕ

ΕΙ∆ΟΣ

ΣΕ

1.
Ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι ο̟οίοι διέκοψαν την ε̟αγγελµατική
τους δραστηριότητα ή ̟ροέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ∆.Ο.Υ.
σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1102/14-07-2005 και δεν εµ̟ί̟τουν στις διατάξεις της
̟αραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του νόµου 3845/2010 ή συνεχίζουν την
ε̟αγγελµατική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο
φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα ̟ροστατευόµενα µέλη αυτών ̟αροχή
ασθένειας σε είδος, µέχρι 28-2-2015, εφόσον οι οφειλές τους ̟ρος τον Ο.Α.Ε.Ε.
αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος του συνολικού ετήσιου
οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη δεν υ̟ερβαίνει τις
δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
2. Ασφαλισµένοι του Τοµέα Μηχανικών και Εργολη̟τών ∆ηµοσίων Έργων
του ΕΤΑΑ οι ο̟οίοι έχουν α̟ολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω
οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα δικαιούνται οι ίδιοι και τα
̟ροστατευόµενα µέλη αυτών ̟αροχές ασθένειας σε είδος µέχρι 28-2-2015,
εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος
του συνολικού ετήσιου οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη
δεν υ̟ερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
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3. Οι υ̟ερήλικες ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, των ο̟οίων το συνταξιοδοτικό
δικαίωµα ε̟ανεξετάζεται βάσει της ̟ερί̟τωσης 5 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.Α.6.
του άρθρου ̟ρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) και δεν ̟ληρούν τις
̟ροϋ̟οθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, δικαιούνται οι ίδιοι και τα
̟ροστατευόµενα µέλη αυτών ̟αροχές ασθένειας σε είδος µέχρι 28-02-2015.
4. Με κοινές α̟οφάσεις των Υ̟ουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία, τα ειδικότερα
ζητήµατα και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια εφαρµογής της ̟αρούσας
̟αραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.: ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ

ΕΦΑΠΑΞ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

1. Στα στελέχη των Ενό̟λων ∆υνάµεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, τα ο̟οία αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 50
και 51 του ν.3205/2003 (Α’ 297), ό̟ως ισχύουν, και ευρίσκονταν σε ενέργεια
κατά την 31-1-2014, καταβάλλεται εφά̟αξ χρηµατική ενίσχυση, ύψους
̟εντακοσίων (500) ευρώ. Η καταβολή της ενίσχυσης ̟ραγµατο̟οιείται µέσω
της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (Ε.Α.Π.) µε καταστάσεις ̟ου συντάσσουν οι
εκκαθαριστές α̟οδοχών των οικείων Υ̟ηρεσιών.
2. Η ανωτέρω ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη, εφόσον οι συνολικές µεικτές
τακτικές α̟οδοχές µηνός Ιανουαρίου 2014 των ανωτέρω στελεχών, δεν
υ̟ερέβαιναν τα χίλια ̟εντακόσια (1.500) ευρώ. Για α̟οδοχές ̟άνω α̟ό
χίλια ̟εντακόσια (1.500) ευρώ και µέχρι χίλια ̟εντακόσια σαράντα δύο
(1.542) ευρώ, η εφά̟αξ χρηµατική ενίσχυση µειώνεται κατά δώδεκα (12)
ευρώ για κάθε ένα (1) ε̟ι̟λέον ευρώ α̟οδοχών.
3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του ̟αρόντος άρθρου, στις µηνιαίες
τακτικές α̟οδοχές δεν συνυ̟ολογίζονται οι κάτωθι ̟αροχές:
α) Η οικογενειακή ̟αροχή (άρθρο 17 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)).
β) Η ειδική α̟οζηµίωση της αριθµ.2015007/1423/0022/14.2.1989 κ.υ.α. (ΦΕΚ
199 Β΄), ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο 7 ̟αρ.1 του ν.1858/1989 (ΦΕΚ 148 Α΄) και
της αριθµ.164721/4033/12.1.1982 κ.υ.α. (ΦΕΚ 58 Β΄), ̟ου κυρώθηκε µε το
άρθρο 55 ̟αρ.Θ΄του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄).
γ) Το ε̟ίδοµα αυξηµένης ε̟ιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων (άρθρο 51
̟αρ.Α8 του ν.3205/2003).
4. Η ανωτέρω χρηµατική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υ̟όκειται σε
ο̟οιαδή̟οτε κράτηση δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη
βεβαιωµένα χρέη ̟ρος το ∆ηµόσιο ή ̟ιστωτικά ιδρύµατα και δεν
υ̟ολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή ο̟οιασδή̟οτε άλλης
̟αροχής κοινωνικού ή ̟ρονοιακού χαρακτήρα.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗ
1.

Το άρθρο 1 του ̟.δ. 53/2013 (Α’ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
1. Το ε̟άγγελµα του αναλογιστή, του ο̟οίου, αντικείµενο α̟οτελεί, το
σύνολο των αρµοδιοτήτων ̟ου ρητά αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 55
του ν.δ 400/1970 (Α’ 10), ασκείται ελεύθερα µετά ̟άροδο τριµήνου α̟ό την
αναγγελία έναρξής του στη ∆ιεύθυνση Πιστωτικών και ∆ηµοσιονοµικών
Υ̟οθέσεων, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής, του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών, εφεξής «Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή». Η αναγγελία του
̟ροηγούµενου εδαφίου συνοδεύεται α̟ό τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά για
την ̟ιστο̟οίηση της συνδροµής των νοµίµων ̟ροϋ̟οθέσεων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ̟αρόντος. Η Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή µ̟ορεί εντός τριών (3)
µηνών α̟ό την αναγγελία έναρξης του ε̟αγγέλµατος α̟ό τον
ενδιαφερόµενο, να α̟αγορεύσει την έναρξη του ε̟αγγέλµατος του αιτούντος,
στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις ή δεν
̟ροκύ̟τει η συνδροµή τους α̟ό τα υ̟οβληθέντα στοιχεία. Εφόσον
̟ληρούνται όλες οι νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις, η Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή
εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Αναλογιστών του άρθρου 6 του
̟αρόντος.
2. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ̟ληρούνται οι νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις ή δεν
̟ροκύ̟τει η συνδροµή τους α̟ό τα υ̟οβληθέντα στοιχεία, η Αρµόδια
∆ιοικητική Αρχή, ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, ότι δεν είναι
δυνατή η εγγραφή του στο µητρώο, γνωστο̟οιώντας και τους σχετικούς
λόγους.».

2.

Το άρθρο 2 του Π∆ 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
∆ικαίωµα εγγραφής στο µητρώο του άρθρου 1 έχει κάθε ενδιαφερόµενος ̟ου
̟ληροί σωρευτικά τις ̟αρακάτω ̟ροϋ̟οθέσεις:
α) Έχει ̟ροσκοµίσει ̟ιστο̟οιητικό ̟οινικού µητρώου γενικής χρήσης, το
ο̟οίο ανανεώνεται κάθε δύο έτη µε ε̟ιµέλεια της Αρµόδιας ∆ιοικητικής
Αρχής. Ο αιτών ̟ρέ̟ει να µην έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για
ο̟οιοδή̟οτε κακούργηµα ή για ̟ληµµέληµα για τα αδικήµατα της κλο̟ής,
υ̟εξαίρεσης, α̟άτης, υ̟εξαίρεσης στην υ̟ηρεσία, ̟λαστογραφίας, α̟ιστίας,
ψευδορκίας, δόλιας χρεοκο̟ίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή
για κά̟οιο άλλο οικονοµικής φύσεως έγκληµα.
β) ∆ιαθέτει ̟τυχίο θετικών ή οικονοµικών ε̟ιστηµών ανώτατης σχολής της
ηµεδα̟ής ή της αλλοδα̟ής, της ο̟οίας η ισοτιµία έχει αναγνωρισθεί α̟ό τις
αρµόδιες ελληνικές αρχές.
γ) Έχει ̟ροσκοµίσει ̟ιστο̟οιητικό, α̟ό το ο̟οίο α̟οδεικνύεται ότι ο αιτών
εκ̟ληρώνει τουλάχιστον µία α̟ό τις κάτωθι ̟ροϋ̟οθέσεις :
αα) έχει ̟ιστο̟οιηθεί ως αναλογιστής α̟ό αρµόδιο φορέα δια̟ιστευµένο
κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του αναλογιστή, α̟ό το Εθνικό σύστηµα
∆ια̟ίστευσης (ΕΣΥ∆)
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ββ) έχει ̟ιστο̟οιηθεί ως αναλογιστής α̟ό αρµόδιο φορέα δια̟ιστευµένο
κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του αναλογιστή, α̟ό Φορέα ∆ια̟ίστευσης
µέλος της Ευρω̟αϊκής Συµφωνίας Αµοιβαίας Ισότιµης Αναγνώρισης (ΕΑMLA)
γγ) έχει ̟ιστο̟οιηθεί α̟ό ε̟αγγελµατική ένωση ή οργανισµό ̟ου ̟ληροί τις
̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 3 του ̟.δ 38/2010 (Α΄ 78)
δδ) ασκεί νόµιµα το ε̟άγγελµα του αναλογιστή σε ο̟οιοδή̟οτε κράτος-µέλος
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύµφωνα µε την αρχή της
αµοιβαιότητας. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος υ̟οχρεούται να
̟ροσκοµίσει σχετικό ̟ιστο̟οιητικό α̟ό τον αρµόδιο φορέα του κράτουςµέλους ή του τρίτου κράτους».
3.

Το άρθρο 3 του Π∆ 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
1. Για την α̟όκτηση του ̟ιστο̟οιητικού του στοιχείου αα) της ̟ροϋ̟όθεσης
γ) του άρθρου 2 του ̟αρόντος ο υ̟οψήφιος υ̟όκειται σε γρα̟τές εξετάσεις
̟ου διενεργούνται δύo (2) φορές το χρόνο, α̟ό τους δια̟ιστευµένους φορείς.
Η κλίµακα βαθµολογίας είναι ακέραιες µονάδες α̟ό το µηδέν (0) έως το
εκατό (100). Ε̟ιτυχών θεωρείται ο υ̟οψήφιος, ο ο̟οίος συγκέντρωσε στο
εξεταζόµενο γνωστικό αντικείµενο τουλάχιστον τον βαθµό ̟ενήντα (50). Οι
ενδιαφερόµενοι υ̟οχρεούνται στην ε̟ιτυχή εξέταση των ακολούθων οκτώ (8)
γνωστικών αντικειµένων».
2. Οι ενδιαφερόµενοι υ̟οχρεούνται να ̟ληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες
̟ροϋ̟οθέσεις:
α) ε̟ιτυχή εξέταση στα ακόλουθα έξι (6) γνωστικά αντικείµενα:
αα) Αρχές Οικονοµίας και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά
ββ) Αρχές Αναλογιστικής Προτυ̟ο̟οίησης, Κατασκευή και Αξιολόγηση
Αναλογιστικών Προτύ̟ων
γγ) Αναλογιστικά Πρότυ̟α Συµβάντων Ζωής και Θανάτου
δδ) Αναλογιστικά Πρότυ̟α Ε̟ιβίωσης
εε) Χρηµατοοικονοµικά Πρότυ̟α
στ) Ποσοτικο̟οίηση και Αναλογιστική ∆ιαχείριση των Κινδύνων και
Φερεγγυότητα
β) ε̟ιτυχή εξέταση σε δύο (2) εκ των ακολούθων τεσσάρων (4) µαθηµάτων:
αα) Συνταξιοδοτικά σχήµατα και Κοινωνική ασφάλιση
ββ) Ασφαλίσεις Ζωής
γγ) Ασφαλίσεις κατά ζηµιών
δδ) Ασφαλίσεις Υγείας
3. Η εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείµενα της ̟αραγράφου 2 του
άρθρου 4 του ̟αρόντος είναι η ακόλουθη:
α)
αα) Αρχές Οικονοµίας και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά
Θεωρία Τόκου
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Ε̟ιτόκιο και συναρτήσεις ε̟ιτοκίου, ̟αρούσα και συσσωρευµένη αξία, είδη
ραντών, µεταβλητές ράντες, χρηµατορροές γενικά, εξισώσεις αξίας, α̟όδοση
ενός κεφαλαίου, µέτρα α̟όδοσης (εσωτερική α̟όδοση, χρονοσταθµισµένη
α̟όδοση, µέτρα αξιολόγησης των ε̟ενδυτικών ε̟ιλογών), χρεολυτικά
σχήµατα (γενικό ̟ρότυ̟ο, κλασσική µέθοδος, καταναλωτικά σχήµατα),
οµόλογα, ̟αραδοσιακή τιµολόγηση, οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια, διαχρονική
διάρθρωση των ε̟ιτοκίων (spot rates, forward rates, par yields) και καµ̟ύλες
α̟οδόσεων.
Ανοσο̟οίηση
∆ιάρκεια και κυρτότητα των το̟οθετήσεων, δείκτες µέσης διάρκειας και
δείκτες διασ̟οράς (volatility), µέθοδοι ανοσο̟οίησης, ε̟ιδίωξη του
οµολήκτου στοιχείων του ενεργητικού και υ̟οχρεώσεων (asset/liability
matching), το ̟ρόβληµα της ε̟ανε̟ένδυσης.
Αγορές χρήµατος και κεφαλαίου
Χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, αξιόγραφα και εµ̟ορεύµατα,
χρηµατιστήρια, συνάλλαγµα, Είδη αξιόγραφων (έντοκα γραµµάτια, οµόλογα
και οµολογίες, µετοχές, ̟αράγωγα, κλ̟.), δανεισµός, short sales, γραµµή της
αγοράς, στάθµιση κινδύνου και στρατηγικές, τιµολόγηση futures και
forwards, swaps, µετατρέψιµα οµόλογα, υβριδικά αξιόγραφα.
ββ) Αρχές Αναλογιστικής Προτυ̟ο̟οίησης, Κατασκευή και Αξιολόγηση
Αναλογιστικών Προτύ̟ων.
Αναλογιστική Προτυ̟ο̟οίηση
Αρχές και µέθοδοι ̟ροτυ̟ο̟οίησης, χρήση και ̟εριορισµοί ̟ροτύ̟ων,
στοχαστικά και ντετερµινιστικά ̟ρότυ̟α, ιδιότητας ̟ροτύ̟ων, ανάλυση
α̟οτελεσµάτων, ανάλυση ευαισθησίας ̟αραδοχών, ̟αρουσίαση των
α̟οτελεσµάτων,
Στοχαστικά ̟ρότυ̟α
Στοχαστικές ανελίξεις, κατηγορίες στοχαστικών ανελίξεων, µέθοδοι
̟ροσοµοίωσης, ̟ροσοµοίωση Monte-Carlo, χρονοσειρές.
Πρότυ̟α ζηµιών
Ατοµικό και συλλογικό ̟ρότυ̟ο, Κατανοµές ζηµιών (ζηµιοκατανοµές ή
κατανοµές α̟ώλειας) και κατανοµές α̟οζηµιώσεων, οικογένειες κατανοµών
και µετασχηµατισµένων κατανοµών, µίξεις κατανοµών, εµ̟ειρικές εκτιµήσεις,
̟αραµετρικές σηµειακές εκτιµήσεις και υ̟ολογιστικοί αλγόριθµοι, εκτιµήσεις
µε διαστήµατα εµ̟ιστοσύνης, µη-̟αραµετρικές εκτιµήσεις και εκτιµήσεις
µέσω µεθόδων ̟ροσοµοίωσης, εκτιµήσεις µέσω µεθόδων Μ̟εϋζιανής
στατιστικής, µη οµαδο̟οιηµένα και οµαδο̟οιηµένα δεδοµένα ζηµιών,
̟ερικοµµένα, και µετατο̟ισµένα δεδοµένα ζηµιών, εκτιµήσεις και έλεγχοι
υ̟οθέσεων ζηµιοκατανοµών µέσω τέτοιων δεδοµένων. Εφαρµογές στις µη
αναλογικές καλύψεις κινδύνου, ασυ-µ̟τωτικές εκτιµήσεις των ̟ιθανοτήτων
στο δεξιό άκρο των κατανοµών, υ̟ολογισµός και άνω φράγµατα
ασφαλίστρων stop loss, stop loss και ̟ληθωρισµός, ρήτρες θετικής εµ̟ειρίας.
Εφαρµογές στην αντασφάλιση.
Αξιολόγηση και ε̟ιλογή ̟ροτύ̟ων
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Έλεγχοι στατιστικών υ̟οθέσεων και έλεγχοι καλής ̟ροσαρµογής (χτετράγωνο, Kolmogorov-Smirnov, µέγιστης ̟ιθανοφάνειας), ανάλυση
σεναρίων, ανάλυση ευαισθησίας, back testing, reconciliation, audit trail.
Θεωρία χρεωκο̟ίας
Η διαδικασία του ̟λεονάσµατος, ο συντελεστής ̟ροσαρµογής και οι
̟ροσεγγίσεις του, η ̟ιθανότητα χρεοκο̟ίας, διακριτή διαδικασία
̟λεονάσµατος, τυχαίες µεταβλητές συναφείς ̟ρος τη διαδικασία
̟λεονάσµατος.
Θεωρία αξιο̟ιστίας
Θεωρία της αξιο̟ιστίας (credibility), µερική και ̟λήρης αξιο̟ιστία, ̟ρότυ̟α
Buhlmann και Buhlmann Straub, άλλα ̟ρότυ̟α, συναρτήσεις α̟ώλειας,
αξιο̟ιστία Bayes, εφαρµογές, µέθοδοι χρονοσειρών, φίλτρα Kalman,
εφαρµογές στις οµαδικές ασφαλίσεις ̟ροσώ̟ων.
Πρότυ̟α ασφαλίσεων κατά ζηµιών.
∆ιαχρονική εξέλιξη των α̟οζηµιώσεων µιας χρήσης ή ενός ασφαλιστικού
έτους, α̟οθέµατα εκκρεµών ζηµιών και ε̟ιµερισµένων (ALAE) και µη
ε̟ιµερισµένων (ULAE) εξόδων διακανονισµού, µέθοδοι α̟οθεµατο̟οίησης
(loss reserving) συνολικές και δοµικές, τριγωνικές µέθοδοι διαχρονικής
εξέλιξης των α̟οζηµιώσεων (chain ladder κλ̟.), µέθοδος του ̟ροσδοκώµενου
δείκτη ζηµιών (expected loss ratio), µέθοδος Reid, µέθοδος BornhuetterFerguson, χωριστή µοντελο̟οίηση συχνότητας και σφοδρότητας,
̟αραµετρικές µέθοδοι (χρήση ζηµιοκατανοµών).
Γενικευµένα Γραµµικά Πρότυ̟α
γγ) Αναλογιστικά ̟ρότυ̟α Συµβάντων Ζωής και Θανάτου
Πίνακες και συναρτήσεις ε̟ιβίωσης, ένταση και άλλοι δείκτες θνησιµότητας,
̟ροσεγγιστικές µέθοδοι.
Είδη ατοµικής ασφάλισης, αναλογιστικές ̟αρούσες αξίες, διασ̟ορές και
συνδιακυµάνσεις ̟αρουσών αξιών.
Είδη ραντών, αναλογιστικές ̟αρούσες αξίες και διασ̟ορές ραντών, σχέσεις
ραντών και ασφαλίσεων.
Ασφάλιστρα (ενιαία, ετήσια, τµηµατικώς καταβαλλόµενα), ̟ροσεγγιστικές
σχέσεις µεταξύ διάφορων ειδών ασφαλίστρων.
Αναδροµικές και διαφορικές σχέσεις για ασφαλίσεις και ράντες
Μαθηµατικά α̟οθέµατα όλων των ειδών, διαφορικές εξισώσεις και
̟ροσεγγιστικές σχέσεις, θεωρήµατα Lidstone και Hattendorf, εναλλακτικές
µέθοδοι α̟οθεµατο̟οίησης (στοχαστικές και µη), έλεγχοι της ε̟άρκειας των
α̟οθεµάτων.
Α̟ό κοινού ̟ιθανότητες ζωής και θανάτου, ασφαλίσεις και ράντες «ε̟ί δύο
κεφαλών», ενιαία ασφάλιστρα για τις ̟ερι̟τώσεις Gompertz και Makeham
καθώς και υ̟ό την ̟αραδοχή οµοιόµορφης κατανοµής των θανάτων (UDD).
δδ) Αναλογιστικά ̟ρότυ̟α Ε̟ιβίωσης
Βασικές δηµογραφικές έννοιες, βασικοί δηµογραφικοί δείκτες, στοιχεία
̟ληθυσµιακής θεωρίας.
Πρότυ̟α ε̟ιβίωσης διακριτά (̟ίνακες ζωής) και αναλυτικά (συναρτήσεις
ε̟ιβίωσης), ̟ίνακες ̟εριόδου και γενεάς, τάσεις θνησιµότητας.
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Εφαρµογή ̟αραµετρικών ̟ροτύ̟ων (Gompertz, Makeham, Weibull, άλλα) σε
διακριτά στοιχεία, µέθοδος των Ρο̟ών, µέθοδος µέγιστης ̟ιθανοφάνειας,
̟ρότυ̟α αναλογικών κινδύνων.
Μέτρηση της θνησιµότητας, έκθεση στον κίνδυνο, µέθοδοι ηµερολογιακού
έτους (calendar year), ασφαλιστικού έτους (policy year) και έτους ζωής (life
year), α̟ογραφική µέθοδος και ευθεία µέθοδος, κατασκευή ̟ινάκων, ̟ίνακες
µε ̟ολλα̟λά αίτια εξόδου, συνδυασµένοι ̟ίνακες (̟χ. Θνησιµότηταςνοσηρότητας). Εκτίµηση Kaplan-Meier και Nelson-Aalen.
Μέθοδοι εξοµάλυνσης, γραφική µέθοδος, σύγκριση µε τυ̟ικό ̟ίνακα,
µέθοδος Whittaker, ̟αραµετρικές και ηµι̟αραµετρικές µέθοδοι, µέθοδος
Bayes.
Έλεγχοι καλής εφαρµογής και έλεγχοι του λείου της εφαρµογής
̟εριλαµβανοµένων: έλεγχος χ-τετράγωνο, έλεγχος οµαδο̟οίησης ̟ρόσηµων,
έλεγχος σειριακών συσχετίσεων.
Πίνακες µε ̟ολλα̟λά αίτια εξόδου και εκτίµηση των ̟αραµέτρων, ̟ρότυ̟α
Markov και εξισώσεις Kolmogorov.
εε) Χρηµατοοικονοµικά Πρότυ̟α
Υ̟οδείγµατα Χαρτοφυλακίου
Μέθοδοι τιµολόγησης αξιόγραφων, ̟ρότυ̟α ισορρο̟ίας και ̟ρότυ̟α no
arbitrage, το ̟ρότυ̟ο Markowitz και το ̟ρότυ̟ο τιµολόγησης ̟άγιων
στοιχείων (CAPM), µέθοδοι ε̟ιλογής χαρτοφυλακίου, α̟οτελεσµατική
µεθόριος, χαρτοφυλάκια ελάχιστης διασ̟οράς.
Στοχαστικά Υ̟οδείγµατα Ε̟ιτοκίων
Το ε̟ιτόκιο ως τυχαία µεταβλητή, λογαριθµική κανονική κατανοµή,
υ̟οδείγµατα ε̟ιτοκίων no-arbitrage, ισορρο̟ίας, υ̟οδείγµατα ε̟ιτοκίου ̟χ
Vasicek, CIR, BDT, Black-White, LLM κλ̟.
Υ̟οδείγµατα α̟οτίµησης ̟αραγώγων ̟ροϊόντων
∆ικαιώµατα ̟ροαιρετικής αγοράς (options) και είδη αυτών, τιµολόγηση των
δικαιωµάτων, διωνυµικό ̟ρότυ̟ο, τύ̟ος Cox Ingersoll, ̟ρότυ̟ο Black
Scholes. Ισοδύναµα martingale µέτρα και κινδυνουδέτερες (risk neutral)
̟ιθανότητες,
αυτοχρηµατοδοτούµενα
χαρτοφυλάκια,
τιµολόγηση
ευρω̟αϊκών και αµερικανικών δικαιωµάτων (options), λογαριθµική
κανονική κατανοµή, ανέλιξη Wiener, γεωµετρική κίνηση Brown, στοχαστική
ολοκλήρωση, λήµµα Ito, θεώρηµα Girsanov, τιµολόγηση µέσω στοχαστικών
διαφορικών εξισώσεων, στάθµιση κινδύνου µε delta-hedging, Greeks, εξωτικά
̟αράγωγα ̟ροϊόντα, ̟ροσοµοίωση α̟ό λογαριθµοκανική κατανοµή.
στστ) Ποσοτικο̟οίηση και Αναλογιστική ∆ιαχείριση των Κινδύνων και
Φερεγγυότητα
Οι κίνδυνοι µιας (αντ)ασφαλιστικής ε̟ιχείρησης. Ορισµοί και ταξινόµηση
κινδύνων
Ανάλυση συσχετίσεων µεταξύ κινδύνων, ανάλυση και αξιολόγηση τεχνικών
συνάθροισης (correlations, tail-correlations, integrated risk distributions,
dynamic financial analysis, copulas), σχεδιασµός, εφαρµογή και ανάλυση
σεναρίων και εκτέλεση ασκήσεων ̟ροσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων στο
̟λαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων.
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Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων ̟ου ̟ηγάζουν α̟ό την εφαρµογή και
χρήση υ̟οδειγµάτων (model risk, parameter risk).
Υ̟ολογισµός τεχνικών ̟ροβλέψεων ε̟ί τη βάσει των χρηµατικών ροών,
µέθοδοι υ̟ολογισµού βέλτιστης εκτίµησης, ̟εριθώριο κινδύνου σύµφωνα µε
τη µέθοδο του κόστους κεφαλαίου, hedgeable και non-hedgeable
υ̟οχρεώσεις, ̟ροσεγγιστικές µέθοδοι.
Καθορισµός ̟αραδοχών και σεναρίων
Κίνδυνοι νέων ̟ροϊόντων
Παρακολούθηση της εµ̟ειρίας και της έκθεσης στον κίνδυνο
Οικονοµικά µέτρα αξίας (̟.χ. EV, MCEV) και η χρήση τους στη διαχείριση
κινδύνου και στο σύστηµα λήψεως α̟οφάσεων.
Θεωρητικό υ̟όβαθρο κεφαλαίου κινδύνου, οικονοµικό κεφάλαιο,
σχεδιασµός και δοµή εσωτερικών υ̟οδειγµάτων.
Μέθοδοι υ̟ολογισµού κεφαλαιακών α̟αιτήσεων
∆ιαχείριση και ̟ροϋ̟ολογισµός κεφαλαίων
Μέτρα κινδύνου και ιδιότητες αυτών
∆ιακινδυνευόµενο κεφάλαιο (VaR), αναµενόµενο έλλειµµα (expected
shortfall) και άλλα συναφή µέτρα, δείκτες κινδύνου και µέθοδοι ιεράρχησης
των κινδύνων, µέθοδοι ε̟ιµερισµού (quantile, cost of capital) των κεφαλαίων
κινδύνου.
Στοιχεία της θεωρίας ακραίων τιµών (EVT).
β) Η εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείµενα της ̟αραγράφου 2β του
άρθρου 4 του ̟αρόντος είναι η ακόλουθη:
αα) Συνταξιοδοτικά σχήµατα και Κοινωνική ασφάλιση.
Θεωρία, σχεδιασµός και δοµή των συνταξιοδοτικών σχηµάτων, ̟ληθυσµιακή
θεωρία, στατιστικά στοιχεία και αναλογιστικές υ̟οθέσεις, βασικές
αναλογιστικές συναρτήσεις, βασικές έννοιες συνταξιοδοτικού κόστους.
Μέθοδοι κοστολόγησης (συσσωρευµένης ̟αροχής (accrued), ̟ιστούµενης
µονάδας (unit credit), ̟ροβεβληµένης ̟αροχής (projected), ηλικίας κατά την
είσοδο (entry age normal), τρέχουσας ηλικίας (attained age), συνολική
(aggregate), γενικευµένες µέθοδοι κοστολόγησης, αρχική και τελική
χρηµατοδότηση, κοστολόγηση των συµ̟ληρωµατικών ̟αροχών, ανάλυση
αναλογιστικού κέρδους/ζηµίας.
Μέθοδοι χρηµατοδότησης του κόστους των συντάξεων (pension funding),
ε̟ένδυση του ενεργητικού των συνταξιοδοτικών ταµείων.
Σύγκριση
των
µεθόδων
κοστολόγησης,
ανάλυση
ευαισθησίας,
µεσοµακρο̟ρόθεσµες ̟ροβολές, ̟εριουσιακά στοιχεία και ε̟ενδύσεις ενός
σχήµατος, έναρξη, λειτουργία και αναλογιστική ̟αρακολούθηση ενός
σχήµατος, ανάλυση της εµ̟ειρίας.
Βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης, αναλογιστική θεώρηση του
διανεµητικού συστήµατος και άλλων χρηµατοδοτικών σχηµάτων, δοµή και
διάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, ε̟ισκό̟ηση της
κοινωνικής ασφάλισης στο διεθνή χώρο, ̟ρόσφατες εξελίξεις και τάσεις.
ββ) Ασφαλίσεις Ζωής
Εθνικό θεσµικό ̟λαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ
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Είδη καλύψεων, όρια, α̟αλλαγές, όροι συµβάσεων
Παράγοντες κινδύνου και ̟αράγοντες τιµολόγησης, α̟αιτούµενα στοιχεία,
έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και ε̟ιλογή ̟αραγόντων, µέτρηση της
έκθεσης στον κίνδυνο, ̟ληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της
τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς
̟αράγοντες.
Είδη εξόδων, µέθοδοι ανάλυσης των εξόδων, α̟οθέµατα διαχειριστικών
εξόδων, τρο̟ο̟οιηµένα α̟οθέµατα και α̟οθέµατα ισολογισµού, αξίες
εξαγοράς και ελεύθερα
Ανάλυση των α̟οκλίσεων (gain and loss), µερίδια στο ενεργητικό (asset
shares) και διανοµή του ̟λεονάσµατος, δοκιµασίες κερδοφορίας (profit
testing), µέθοδοι ενσωµατωµένης αξίας (embedded value).
Ειδικές ασφαλίσεις, ράντες ανα̟ηρίας, α̟αλλαγή α̟ό την ̟ληρωµή των
ασφαλίστρων
Σύγχρονα µεταβλητά ̟ροϊόντα (unit linked και άλλα) / ̟εριγραφή και
α̟οτίµηση
χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων
Τεχνικές α̟οτίµησης χρηµατορροών (cash flow techniques) αιτιοκρατικές,
στοχαστικές, ̟ροεξοφλητικές, κινδυνoουδέτερες.
∆ιαχείριση ̟άγιων στοιχείων και διαχείριση α̟αιτήσεων / υ̟οχρεώσεων
(ALM)
∆υναµική ανάλυση (ανάλυση ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας,
διαχείριση της ρευστότητας, µέθοδοι στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου).
γγ) Ασφαλίσεις κατά ζηµιών
Εθνικό θεσµικό ̟λαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ
Είδη καλύψεων, όρια, α̟αλλαγές, όροι συµβάσεων
Παράγοντες κινδύνου και ̟αράγοντες τιµολόγησης, α̟αιτούµενα στοιχεία,
έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και ε̟ιλογή ̟αραγόντων, µέτρηση της
έκθεσης στον κίνδυνο, ̟ληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της
τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς
̟αράγοντες.
Κριτήρια για την ταξινόµηση των κινδύνων, σχετικότητες, αθροιστικές και
̟ολλα̟λασιαστικές διαβαθµίσεις του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της
α̟οτελεσµατικότητας της ταξινόµησης, συστήµατα bonus-malus.
Τιµολόγηση µε ανάλυση σε συχνότητα και σφοδρότητα, µέθοδοι εφαρµογής
ζηµιοκατανοµών σε εµ̟ειρικά δεδοµένα, έλεγχοι καλής ̟ροσαρµογής,
̟ροσοµοίωση.
Άλλες µέθοδοι τιµολόγησης (ανάλυση κατά ̟αράγοντα, τεχνικές ελάχιστης
µεροληψίας, γραµµικά και γενικευµένα γραµµικά ̟ρότυ̟α, µέθοδοι Markov
και MCMC).
Τιµολόγηση µε µεθόδους αξιο̟ιστίας
Εναλλακτικές/στοχαστικές µέθοδοι α̟οθεµατο̟οίησης (Mack, Munich Chain
Ladder, στοχαστικές µέθοδοι, ̟ροσοµοίωση)
Μεταβλητότητα των α̟οθεµάτων /Έλεγχος της ε̟άρκειας των α̟οθεµάτων
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Έλεγχοι κερδοφορίας και δυναµική ανάλυση (έλεγχοι ευαισθησίας, σενάρια,
τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, στοχαστικός βέλτιστος
έλεγχος).
Αντασφάλιση (καθαρό κόστος της αντασφάλισης, τιµολόγηση µη αναλογικών
καλύψεων, µέθοδος burning cost, ̟ροβλήµατα α̟οθεµατο̟οίησης του
αντασφαλιστή).
δδ) Ασφαλίσεις Υγείας
Εθνικό θεσµικό ̟λαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ
Είδη καλύψεων, όρια, α̟αλλαγές, όροι συµβάσεων
Παράγοντες κινδύνου και ̟αράγοντες τιµολόγησης, α̟αιτούµενα στοιχεία,
έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και ε̟ιλογή ̟αραγόντων, µέτρηση της
έκθεσης στον κίνδυνο, ̟ληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της
τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς
̟αράγοντες.
Κριτήρια για την ταξινόµηση των κινδύνων, σχετικότητες, αθροιστικές και
̟ολλα̟λασιαστικές διαβαθµίσεις του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της
α̟οτελεσµατικότητας της ταξινόµησης.
Ασφαλίσεις Υγείας διαχειριζόµενες ως ασφαλίσεις κατά ζηµιών.
Τιµολόγηση µε ανάλυση σε συχνότητα και σφοδρότητα, µέθοδοι εφαρµογής
ζηµιοκατανοµών σε εµ̟ειρικά δεδοµένα, έλεγχοι καλής ̟ροσαρµογής,
̟ροσοµοίωση.
Άλλες µέθοδοι τιµολόγησης (ανάλυση κατά ̟αράγοντα, τεχνικές ελάχιστης
µεροληψίας, γραµµικά και γενικευµένα γραµµικά ̟ρότυ̟α, µέθοδοι Markov
και MCMC)
Τιµολόγηση µε µεθόδους αξιο̟ιστίας
Εναλλακτικές/στοχαστικές µέθοδοι α̟οθεµατο̟οίησης
Μεταβλητότητα των α̟οθεµάτων /Έλεγχος της ε̟άρκειας των α̟οθεµάτων
Έλεγχοι κερδοφορίας και δυναµική ανάλυση (έλεγχοι ευαισθησίας, σενάρια,
τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, στοχαστικός βέλτιστος
έλεγχος)
Αντασφάλιση (καθαρό κόστος της αντασφάλισης, τιµολόγηση µη αναλογικών
καλύψεων, µέθοδος burning cost, ̟ροβλήµατα α̟οθεµατο̟οίησης του
αντασφαλιστή, χρήση ̟αράγωγων ̟ροϊόντων και cat bonds).
Ασφαλίσεις Υγείας µη διαχειριζόµενες ως ασφαλίσεις κατά ζηµιών.
Τεχνικές α̟οτίµησης χρηµατορροών (cash flow techniques) αιτιοκρατικές,
στοχαστικές, ̟ροεξοφλητικές, κινδυνοουδέτερες.
Ανάλυση των α̟οκλίσεων (gain and loss), µερίδια στο ενεργητικό (asset
shares) και διανοµή του ̟λεονάσµατος, δοκιµασίες κερδοφορίας (profit
testing), µέθοδοι ενσωµατωµένης αξίας (embedded value).
∆ιαχείριση ̟άγιων στοιχείων και διαχείριση α̟αιτήσεων/ υ̟οχρεώσεων
(ALM)
∆υναµική ανάλυση (ανάλυση ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας,
διαχείριση της ρευστότητας, µέθοδοι στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου).
4.

Το άρθρο 4 του ̟.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
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1. Η διάρκεια ισχύος των ̟ιστο̟οιητικών Αναλογιστή ̟ου χορηγούνται α̟ό
τους δια̟ιστευµένους φορείς ̟ιστο̟οίησης είναι ̟ενταετής.
2. Ο δια̟ιστευµένοι φορείς οφείλουν να εφαρµόζουν τεκµηριωµένη
διαδικασία ετήσιας ε̟ιτήρησης και ε̟ανα̟ιστο̟οίησης των ̟ιστο̟οιητικών
̟ου εκδίδουν».
5.

Το άρθρο 5 του ̟.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Το Μητρώο Αναλογιστών τηρείται στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή,
ε̟ικαιρο̟οιείται τουλάχιστον ανά έξι (6) µήνες και δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου Οικονοµικών.».

6.

Το άρθρο 6 του ̟.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 6
1. Συνιστάται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, η ο̟οία εκδίδεται
εντός τριών µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος, ̟ενταµελές Πειθαρχικό
Συµβούλιο ̟ιστο̟οιηµένων αναλογιστών, το ο̟οίο α̟οτελείται α̟ό:
α) Έναν Πάρεδρο του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας µε τον ανα̟ληρωτή του.
β) Έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τον ανα̟ληρωτή του.
γ) Τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Πιστωτικών και ∆ηµοσιονοµικών
Υ̟οθέσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών, µε τον ανα̟ληρωτή του.
δ) Τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ε̟ο̟τείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της
Τρά̟εζας της Ελλάδος.
ε) Έναν ̟ιστο̟οιηµένο αναλογιστή µε ελάχιστη αναλογιστική εµ̟ειρία 10
ετών, µε τον ανα̟ληρωτή του, ο ο̟οίος ε̟ιλέγεται µετά α̟ό κλήρωση.
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο
Παρέδρων και γραµµατέας υ̟άλληλος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής
Πολιτικής του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, µε τον ανα̟ληρωτή του.
Η θητεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τριετής µε δυνατότητα
ανανέωσης.
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο ε̟ιλαµβάνεται, αυτε̟άγγελτα ή κατό̟ιν
έγγραφης καταγγελίας, ̟αραβάσεων της νοµοθεσίας και του εκάστοτε
ρυθµιστικού ̟λαισίου ̟ου διέ̟ει τις εργασίες των ̟ιστο̟οιηµένων
αναλογιστών, ̟ερι̟τώσεων ̟ληµµελούς ασκήσεως των καθηκόντων του
̟ιστο̟οιηµένου αναλογιστή, ανάρµοστης ή αναξιο̟ρε̟ούς συµ̟εριφοράς
κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και ̟αραβάσεων του ισχύοντος
κώδικα δεοντολογίας και των ευρω̟αϊκών ή διεθνών αναγνωρισµένων
αναλογιστικών ̟ροτύ̟ων ή ̟ροδήλως εσφαλµένων µελετών.
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο α̟οφαίνεται αιτιολογηµένα, µετά α̟ό κλήση σε
ακρόαση του ̟ιστο̟οιηµένου αναλογιστή, εκτιµώντας δε τα ̟ραγµατικά
̟εριστατικά, δύναται να ε̟ιβάλει, ανάλογα µε τη βαρύτητα του
̟αρα̟τώµατος, τις ακόλουθες ̟οινές:
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α) Έγγραφη ε̟ί̟ληξη.
β) Χρηµατικό ̟ρόστιµο έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογο της
βαρύτητας του ̟αρα̟τώµατος και του ύψους της ̟ροκληθείσας ζηµίας. Σε
̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να ε̟ιβάλλει
̟ρόστιµο ύψους έως δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ. Ειδικώς, στην
̟ερί̟τωση ε̟ιβολής ̟ροστίµου σε νοµικό ̟ρόσω̟ο, το ε̟ιβαλλόµενο
̟ρόστιµο δύναται να ανέλθει έως ̟οσού ίσου µε το δεκα̟λάσιο της αµοιβής
̟ου τιµολογήθηκε στον ̟ελάτη.
γ) Προσωρινή στέρηση ̟ιστο̟οίησης για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος.
δ) Οριστική διαγραφή του ̟ιστο̟οιηµένου αναλογιστή α̟ό το Μητρώο.
Για την ε̟ιµέτρηση του ε̟ιβαλλόµενου ̟ροστίµου σε κάθε µία α̟ό τις
υ̟ο̟ερι̟τώσεις α` έως και δ` της ̟ερί̟τωσης αυτής λαµβάνονται υ̟όψη,
ενδεικτικώς, η σοβαρότητα της ̟αράβασης, ο κίνδυνος για την αξιο̟ιστία και
την ορθή λειτουργία του θεσµού των ̟ιστο̟οιηµένων εκτιµητών, ο τυχόν
̟ροσ̟ορισµός οφέλους και η τυχόν συνδροµή στο ̟ρόσω̟ο του ̟αραβάτη
της ιδιότητας του κυρίου εταίρου στην ̟ερί̟τωση άσκησης του ε̟αγγέλµατος
α̟ό νοµικό ̟ρόσω̟ο.
1. Σε ̟ερί̟τωση δια̟ίστωσης της τέλεσης ̟αράβασης α̟ό ̟ιστο̟οιηµένο
αναλογιστή, ̟ου διενεργεί µελέτες στο όνοµα και για λογαριασµό νοµικού
̟ροσώ̟ου, η ευθύνη του ̟ιστο̟οιηµένου αναλογιστή δεν αίρει την τυχόν
σωρευτική ̟ειθαρχική ευθύνη του νοµικού ̟ροσώ̟ου.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται για λόγους ̟ροστασίας του δηµοσίου
συµφέροντος να δηµοσιο̟οιεί µε κάθε ̟ρόσφορο κατά την κρίση του µέσο τις
α̟οφάσεις αυτού ̟ου αφορούν την ε̟ιβολή ̟ειθαρχικών κυρώσεων.
2. Κατά των α̟οφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου χωρεί ̟ροσφυγή στα
αρµόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, µέσα σε ̟ροθεσµία 60 ηµερών α̟ό την
κοινο̟οίηση τους.
3. Τα ̟ρόστιµα ̟ου ε̟ιβάλλονται κατ` εφαρµογή της ̟ερί̟τωσης 3 της
̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου α̟οτελούν έσοδα του ∆ηµοσίου και
εισ̟ράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσ̟ραξης ∆ηµοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974), α̟ό την εκάστοτε αρµόδια φορολογική αρχή, η ο̟οία οφείλει
να ενηµερώσει άµεσα την Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή για την είσ̟ραξη ή µη
του ̟ροστίµου.
4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο στο ̟λαίσιο της διερεύνησης υ̟οθέσεως για τη
δια̟ίστωση της τυχόν τέλεσης ̟αραβάσεων της νοµοθεσίας και του
ρυθµιστικού ̟λαισίου ̟ου διέ̟ει τις εργασίες των ̟ιστο̟οιηµένων
αναλογιστών δύναται να λαµβάνει κατά την κρίση του ένορκες ή ανωµοτί
µαρτυρικές καταθέσεις, µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212 του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, και να ζητά ε̟εξηγήσεις για τα γεγονότα ή
έγγραφα ̟ου σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκο̟ό της ̟ιστο̟οίησης
και να καταγράφει τις σχετικές α̟αντήσεις.
5. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων, σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωσης 4 της
̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, ̟ραγµατο̟οιείται στην έδρα της Αρµόδιας
∆ιοικητικής Αρχής. Το ελεγχόµενο ̟ρόσω̟ο ̟ου ̟ρόκειται να καταθέσει
κλητεύεται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και ώρα. Η κλήση υ̟ογράφεται α̟ό
τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η κλήση ̟εριέχει συνο̟τική
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̟εριγραφή της υ̟όθεσης, για την ο̟οία ̟ρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας
και µνηµονεύει την αρχή στην ο̟οία αυτό καλείται. Η κλήση ε̟ιδίδεται στο
εξεταζόµενο ̟ρόσω̟ο µε δικαστικό ε̟ιµελητή, εφαρµοζοµένων αναλόγως
των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, µία (1)
τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα ̟ριν α̟ό την ηµέρα για την ο̟οία καλείται
̟ρος εξέταση. Η ̟ροθεσµία κλήσης µ̟ορεί να ̟αρατείνεται σε ̟έντε (5)
εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο ̟ρόσω̟ο έχει την κατοικία ή έδρα
του εκτός του νοµού Αττικής. Η ̟ροθεσµία κλήσης ̟αρατείνεται σε δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο ̟ρόσω̟ο έχει την κατοικία ή έδρα
του εκτός της ελληνικής ε̟ικράτειας.
6. Ο µάρτυρας, ̟ριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνοµα και το ε̟ώνυµο
του, τον τό̟ο της γέννησης και της κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του.
7. Για τη µαρτυρική κατάθεση συντάσσεται α̟ό τον γραµµατέα του
Πειθαρχικού Συµβουλίου, έκθεση µαρτυρικής κατάθεσης. Η έκθεση ̟ρέ̟ει να
αναφέρει τον τό̟ο και την ηµεροµηνία της κατάθεσης, την ώρα κατά την
ο̟οία άρχισε και τελείωσε η κατάθεση και το ονοµατε̟ώνυµο του µέλους του
Πειθαρχικού Συµβουλίου ̟ου έλαβε την κατάθεση, του γραµµατέα και του
µάρτυρα, καθώς και ακριβή καταγραφή όσων κατατέθηκαν α̟ό τον µάρτυρα.
Η έκθεση διαβάζεται α̟ό όλα τα ̟αρευρισκόµενα κατά την εξέταση ̟ρόσω̟α
και υ̟ογράφεται α̟ό αυτά. Αν κά̟οιο α̟ό τα ̟ρόσω̟α αυτά αρνείται να
υ̟ογράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Η έκθεση α̟οτελεί ̟λήρη
α̟όδειξη για όσα έχει καταθέσει ο µάρτυρας. Η έκθεση είναι άκυρη, εάν
λεί̟ουν η χρονολογία (εκτός αν ̟ροκύ̟τει µε βεβαιότητα α̟ό το όλο
̟εριεχόµενο της έκθεσης ή α̟ό άλλα έγγραφα ̟ου ε̟αναλαµβάνονται σε
αυτήν), η αναγραφή των ονοµάτων και των ε̟ωνύµων ή η υ̟ογραφή των
̟ροσώ̟ων ̟ου ̟αρευρέθηκαν στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο
αντίγραφα, α̟ό τα ο̟οία ένα αντίγραφο δίδεται στον µάρτυρα και το άλλο
τίθεται στο φάκελο της υ̟όθεσης.
Ψευδείς ή ανακριβείς µαρτυρικές καταθέσεις τιµωρούνται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 225 του Ποινικού Κώδικα.».
7.

Το άρθρο 7 του ̟.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Το ̟εδίο εφαρµογής των άρθρων 1, 2, 4, 5 και 6 ε̟εκτείνεται στους
Αναλογιστές α) Κοινωνικής Ασφάλισης και β) Ταµείων Ε̟αγγελµατικής
Ασφάλισης του άρθρου 7 του ν.3029/2002. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών
Οικονοµικών και Εργασίας εξειδικεύονται τα γνωστικά αντικείµενα, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΤΗ
Α̟ό την έναρξη ισχύος του ν. 4223/2013 (Α’ 287) το άρθρο 38 τρο̟ο̟οιείται
ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 38 η λέξη «ορκωτούς» αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη
«̟ιστο̟οιηµένους».
15

β. Το στοιχείο αα’ της υ̟ο̟ερί̟τωσης στ’ της ̟ερί̟τωσης 2 της
υ̟ο̟αραγράφου Γ.2 της ̟αραγράφου Γ του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4152/2013
(Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Έχει ̟ιστο̟οιηθεί ως εκτιµητής α̟ό αρµόδιο φορέα δια̟ιστευµένο κατά
ISO/IEC 17024, για το σχήµα του εκτιµητή, α̟ό το Εθνικό Σύστηµα
∆ια̟ίστευσης (ΕΣΥ∆), µέσω διαδικασίας εξετάσεων, ̟ροϋ̟όθεση για
συµµετοχή στις ο̟οίες α̟οτελεί η ̟ροσκόµιση ̟τυχίου ανώτερης ή ανώτατης
σχολής της ηµεδα̟ής ή της αλλοδα̟ής. Οι τίτλοι σ̟ουδών ̟ου ̟ροέρχονται
α̟ό ιδρύµατα της αλλοδα̟ής ̟ρέ̟ει να είναι αναγνωρισµένοι α̟ό τον
αρµόδιο ∆ιε̟ιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) ως ισότιµοι και αντίστοιχοι ή ως ισότιµοι ̟ρος
τους α̟ονεµόµενους α̟ό τα ελληνικά ανώτατα εκ̟αιδευτικά ιδρύµατα.
Εναλλακτικά, να έχει ̟ιστο̟οιηθεί ως εκτιµητής α̟ό ε̟αγγελµατική
εκτιµητική ένωση ή α̟ό εκτιµητικό οργανισµό ̟ου ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις
της ̟αραγράφου 2 του αρ. 3 του ̟.δ. 38/2010 (Α’ 78).»
γ. Το στοιχείο γγ’ της υ̟ο̟ερί̟τωσης στ’ της ̟ερί̟τωσης 2 της
υ̟ο̟αραγράφου Γ2 καταργείται.
δ. Η υ̟ο̟αράγραφος Γ.3 της ̟αραγράφου Γ του άρθρου ̟ρώτου του
ν.4152/2013 καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΙΠΕ∆
1.

α. Η ̟αράγραφος 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) αριθµείται ως
̟ερί̟τωση α’ και ̟ροστίθεται ̟ρώτο εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκο̟ούς της µεταβίβασης και ̟εριέλευσης στο Ταµείο της
κυριότητας ή άλλου εµ̟ράγµατος δικαιώµατος του Ελληνικού ∆ηµοσίου ε̟ί
των ακινήτων της ̟αραγράφου 4, τα Υ̟οθηκοφυλακεία της ̟εριφέρειας του
ακινήτου ή τα οικεία Κτηµατολογικά Γραφεία, ό̟ου αυτά λειτουργούν,
οφείλουν να χορηγούν ατελώς ̟ιστο̟οιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και µη
διεκδικήσεων, καθώς και ̟ιστο̟οιητικά, αντίγραφα και α̟οσ̟άσµατα α̟ό τα
κτηµατολογικά φύλλα, α̟ό τα διαγράµµατα και γενικώς α̟ό κάθε τηρούµενο
κτηµατολογικό στοιχείο, για τα εγγρα̟τέα δικαιώµατα του Ελληνικού
∆ηµοσίου, κατό̟ιν σχετικής αιτήσεως ̟ου δύναται να υ̟οβάλει, το Ταµείο
είτε το ίδιο είτε δια της Εταιρείας Ακινήτων του ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆ Α.Ε.), ιδίως
στις ̟ερι̟τώσεις των ̟ρος µεταβίβαση στο Ταµείο ακινήτων, τα ο̟οία εκ του
νόµου υ̟άγονται στη διοίκηση και διαχείριση της τελευταίας, χωρίς
υ̟οχρέωση καταβολής ̟άγιων τελών ή αναλογικών δικαιωµάτων
υ̟οθηκοφυλάκων, καθώς και τελών και λοι̟ών δικαιωµάτων της
̟αραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998, ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και
ισχύει.»
β. Μετά την ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011,
ό̟ως αριθµήθηκε µε την ̟ροηγούµενη υ̟ο̟ερί̟τωση, ̟ροστίθενται
̟ερι̟τώσεις β’ και γ’ ως εξής:
«β. Κατ’ εξαίρεση για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών ̟ράξεων και
εγγράφων ̟ου καταρτίζονται σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του
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̟αρόντος νόµου και εφόσον το Ταµείο είναι συµβαλλόµενο, είτε για τον
εαυτό του ατοµικά, είτε ως εντολοδόχος του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
καταβάλλονται στους συµβολαιογράφους τα µειωµένα δικαιώµατα του
άρθρου 14 ̟αρ. 3 του ν. 3156/2003 (Α’ 157).
γ. Για τη µεταγραφή στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υ̟οθηκοφυλακείων
των ανωτέρω δικαιο̟ραξιών της ̟ερ. (β) καταβάλλονται στους µεν έµµισθους
υ̟οθηκοφύλακες µόνο ̟άγια δικαιώµατα εκατό (100 €) ευρώ, στους δε
άµισθους υ̟οθηκοφύλακες τα δικαιώµατα αυτά ̟εριορίζονται στο 1/20 των
ε̟ιβαλλοµένων α̟ό τις κείµενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να υ̟ερβούν
το ̟οσό των δύο χιλιάδων ̟εντακοσίων ευρώ (2.500 €), εφόσον υ̟ολογίζονται
αναλογικά ή το ̟οσό των διακοσίων ευρώ (200 €) σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση,
α̟οκλειοµένης ο̟οιασδή̟οτε άλλης ε̟ιβάρυνσης ή τέλους. Το ίδιο ισχύει και
για την καταχώρηση των δικαιο̟ραξιών της ̟ερ. (β) στα κτηµατολογικά
φύλλα των οικείων κτηµατολογικών γραφείων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου
εφαρµόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 325/1976, ό̟ως ισχύει, (Α’
125), τα ̟αρα̟άνω δικαιώµατα υ̟οθηκοφυλάκων και ̟ροϊσταµένων
κτηµατολογικών γραφείων ̟εριορίζονται στο ύψος ̟ου αναφέρει η εν λόγω
διάταξη. Μη συµµόρφωση µε την ̟αρούσα α̟ό υ̟οθηκοφύλακες ή
̟ροϊσταµένους κτηµατολογικών γραφείων, εκτός των ̟ειθαρχικών
κυρώσεων, συνιστά ̟αράβαση καθήκοντος, κατ’ άρθρο 259 του Ποινικού
Κώδικα. Το εν λόγω αδίκηµα τελείται µε την άρνηση της µεταγραφής ή
καταχώρισης και διαρκεί έως την οριστική µεταγραφή ή καταχώριση α̟ό τον
αρµόδιο υ̟οθηκοφύλακα ή ̟ροϊστάµενο του κτηµατολογικού γραφείου.».
2.

Η ̟ερί̟τωση γ’ της ̟αραγράφου 17 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό το ∆ηµόσιο, ανάλογα µε το ̟ρόγραµµα αξιο̟οίησης
και τις ανάγκες του και τις ανάγκες ̟αρακολούθησης της εκτέλεσης
συµβάσεων ̟ου συνά̟τει το Ταµείο σύµφωνα µε το άρθρο 5.».

3.

Το τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 18 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011
αντικαθίσταται α̟ό εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, τα έσοδα α̟ό µερίσµατα ε̟ί των κερδών της εκάστοτε
τελευταίας χρήσεως δηµοσίων ε̟ιχειρήσεων και οργανισµών, ̟ου εισ̟ράττει
το Ταµείο, α̟οτελούν έσοδα του τακτικού Κρατικού Προϋ̟ολογισµού, µέχρι
την αξιο̟οίηση των µετοχών των ̟αρα̟άνω ε̟ιχειρήσεων και οργανισµών,
και µεταφέρονται, το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α̟ό την είσ̟ραξη
τους, σε ̟ίστωση του λογαριασµού του Ελληνικού ∆ηµοσίου Νο 242703/7
«Έσοδα ∆ηµοσίου εξ εισ̟ράξεων µερισµατα̟οδείξεων του ∆ηµοσίου». Τα
µερίσµατα ̟ου τυχόν διανέµονται α̟ό τα κέρδη ̟ροηγούµενων χρήσεων,
καθώς και το ̟ροϊόν τυχόν µείωσης µετοχικού κεφαλαίου δηµοσίων
ε̟ιχειρήσεων και οργανισµών ̟ου εισ̟ράττει το Ταµείο α̟οδίδονται
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ̟αράγραφο 14 στον ειδικό λογαριασµό της
̟αραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α΄71) µε την ονοµασία
«Ελληνικό ∆ηµόσιο (Ε∆) Εισ̟ράξεις και Πληρωµές για την εξυ̟ηρέτηση του
∆ηµοσίου Χρέους.»
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4.

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
3986/2011 ̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: « Προσωρινά και µέχρι το
διορισµό νέου µέλους εφαρµόζεται η ̟αράγραφος 8 του άρθρου 18 κ.ν.
2190/1920.».

5.

Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντικατάσταση του Προέδρου, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και των µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ̟ριν α̟ό τη λήξη της θητείας τους, ε̟ιτρέ̟εται
µε α̟όφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου, στις ακόλουθες
̟ερι̟τώσεις:
α) αν ̟αραβούν τις υ̟οχρεώσεις των ̟αραγράφων 13, 14, 15 και 16 του
̟αρόντος άρθρου,
β) όταν µε ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις τους ε̟έρχεται αδικαιολόγητη διακο̟ή ή
τίθενται εκ ̟ροθέσεως σε κίνδυνο οι σκο̟οί του Ταµείου,
γ) αν εκδοθεί για το οικείο ̟ρόσω̟ο αµετάκλητο ̟αρα̟εµ̟τικό βούλευµα για
αδίκηµα ̟ου συνε̟άγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υ̟αλλήλου ή
έκ̟τωση δηµοσίου υ̟αλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3528/2007
(Α` 26).»

6.

Στο τέλος της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, ̟ροστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Αν κενωθεί η θέση του Προέδρου ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ασκεί ̟ροσωρινά
τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του Προέδρου για ̟ερίοδο ̟ου δεν
µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τους έξι (6) µήνες.».

7.

Στο τέλος της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, ̟ροστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Αν κενωθεί η θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ασκεί ̟ροσωρινά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου για ̟ερίοδο ̟ου δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τους έξι (6) µήνες.».

8.

Στο τέλος της ̟αραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 ̟ροστίθεται,
α̟ό την έναρξη ισχύος του ν.3986/2011, εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις των ̟αραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (Α΄
18) δεν εφαρµόζονται για το Ταµείο».

9.

α. Η υφιστάµενη ̟αράγραφος 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011,
αναριθµείται σε ̟ερί̟τωση α’ και µετά το ̟ρώτο εδάφιο ̟ροστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Μεταξύ του Ταµείου και του Προέδρου, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και
του Εντεταλµένου Συµβούλου καταρτίζονται συµβάσεις ̟αροχής υ̟ηρεσιών,
κατό̟ιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 23α του κ.ν.
2190/1920.»
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β. Μετά την ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011,
ό̟ως αναριθµήθηκε µε την ̟ροηγούµενη υ̟ο̟ερί̟τωση ̟ροστίθεται
̟ερί̟τωση β’ ως εξής:
«β. Τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξακολουθούν κατά τη
διάρκεια της θητείας τους να διέ̟ονται α̟ό το ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό
καθεστώς κύριας και ε̟ικουρικής ασφάλισης, ̟ρόνοιας και υγειονοµικής
̟ερίθαλψης στο ο̟οίο υ̟άγονταν αµέσως ̟ριν το διορισµό τους,
θεωρούµενοι για την ασφάλισή τους ως έµµισθοι, ελλεί̟οντος δε τέτοιου
καθεστώτος υ̟άγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με κοινή α̟όφαση
των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Εργασίας, η ισχύς της ο̟οίας µ̟ορεί να
ανατρέχει στην ηµεροµηνία διορισµού των άνω µελών, καθορίζεται κάθε
αναγκαία λε̟τοµέρεια για την ̟αρακράτηση και καταβολή των σχετικών
εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου, α̟αλλασσόµενων α̟ό ̟ρόσθετα τέλη,
̟ρόστιµα, ̟ροσαυξήσεις και λοι̟ές ε̟ιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εντός
έξι µηνών α̟ό την έκδοση της άνω α̟όφασης.».
γ. Οι διατάξεις της ̟ερί̟τωσης α’ της ̟αραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν.
3986/2011, ό̟ως αναριθµήθηκε µε την υ̟ο̟ερί̟τωση α΄ της ̟αρούσας
̟ερί̟τωσης, εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την εφαρµογή των διατάξεων
των ̟αραγράφων 1 και 3 του άρθρου έκτου του ν. 4092/2012 (220 Α΄) και του
τελευταίου εδαφίου της ̟ερί̟τωσης 8 της υ̟ο̟αραγράφου Γ1 της
̟αραγράφου Γ του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄).
10.

Στο τέλος της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011, ̟ροστίθεται
̟ερί̟τωση θ΄ ως εξής:
«θ) Έκδοση τίτλων ανταλλαξίµων µε µετοχές ̟ου ανήκουν στην κυριότητα
του Ταµείου.

11.

Μετά την ̟ερί̟τωση θ΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011,
̟ροστίθενται εδάφια ως εξής:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου ύστερα α̟ό γνώµη του Συµβουλίου
Εµ̟ειρογνωµόνων α̟οφασίζει για την ειδικότερη µορφή της διαδικασίας
εξεύρεσης αντισυµβαλλοµένων, λαµβάνοντας υ̟όψη τα συναλλακτικά ήθη σε
αντίστοιχες συναλλαγές διεθνώς, τις ιδιαιτερότητες κάθε ̟εριουσιακού
στοιχείου, την ύ̟αρξη και τα χαρακτηριστικά του ε̟ενδυτικού ενδιαφέροντος
και όσα άλλα στοιχεία κρίνει σηµαντικά για την βέλτιστη αξιο̟οίηση των
̟εριουσιακών στοιχείων του Ταµείου και τηρώντας σε κάθε ̟ερί̟τωση τους
κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τη σύναψη συµβάσεων ̟ου δεν
εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής των οδηγιών ̟ερί δηµοσίων συµβάσεων,
ό̟ως οι κανόνες αυτοί α̟οτυ̟ώνονται στη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης και στην Ερµηνευτική Ανακοίνωση της Ευρω̟αϊκής
Ε̟ιτρο̟ής 2006/C 179/02.».

12.

Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011,
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Οι συµβάσεις της ̟αρούσας ̟αραγράφου συνοµολογούνται µε όρους
ανοικτής αγοράς, ο̟οιοδή̟οτε δε κόστος α̟ό αυτές, α̟οτελεί λειτουργικό
κόστος του Ταµείου και βαρύνει το τίµηµα ̟ου αυτό εισ̟ράττει α̟ό την
αξιο̟οίηση ̟εριουσιακών στοιχείων.»
13.

Στο τέλος της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 ̟ροστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Το Υ̟ουργείο Τουρισµού είναι αρµόδιο για την ̟αρακολούθηση και τήρηση
των συµβατικών όρων ̟ου αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση,
συντήρηση, ασφάλεια και ανά̟τυξη τουριστικών λιµένων, οι ο̟οίοι
αξιο̟οιούνται µε ̟αραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης σύµφωνα µε
την ̟ερι̟τ. ε΄ της ̟αραγράφου 1. Η σχετική σύµβαση ̟αραχώρησης
συνυ̟ογράφεται και α̟ό τον Υ̟ουργό Τουρισµού. Στην ̟αρακολούθηση και
τήρηση των συµβατικών όρων ̟ου αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση,
συντήρηση, ασφάλεια και ανά̟τυξη τουριστικών λιµένων της ̟αρ. 3 του
άρθρου 13 του ν. 2636/1998 συµ̟ράττει και η ΕΤΑ∆. Α.Ε., ό̟ου στην
νοµοθεσία ̟ροβλέ̟εται ή όταν της ζητηθεί α̟ό το ως άνω αρµόδιο
Υ̟ουργείο.
Το Υ̟ουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι αρµόδιο για την ̟αρακολούθηση
και τήρηση των συµβατικών όρων ̟ου αφορούν την καλή λειτουργία,
διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανά̟τυξη των λιµένων, οι ο̟οίοι
αξιο̟οιούνται µε ̟αραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης σύµφωνα µε
την ̟ερι̟τ. ε΄ της ̟αραγράφου 1. Η σχετική σύµβαση ̟αραχώρησης
συνυ̟ογράφεται και α̟ό τον Υ̟ουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Οι κατά τα ανωτέρω αρµοδιότητες των Υ̟ουργείων Τουρισµού και Ναυτιλίας
και Αιγαίου δεν θίγουν τις διατάξεις των ̟αραγράφων 14, 15, 16 και 17 του
άρθρου 2 του ν. 3986/2011. Για τεχνικά ζητήµατα ̟ου ανακύ̟τουν ως ̟ρος
την τήρηση συµβατικών όρων ̟ου συνοµολογούνται σύµφωνα µε το
̟ροηγούµενο εδάφιο, µ̟ορεί να ̟ροβλέ̟εται στη σύµβαση ̟αραχώρησης ο
ορισµός ανεξάρτητου τεχνικού ή /και ̟ραγµατογνώµονα µε διαδικασία ̟ου
̟ροσδιορίζεται στη σύµβαση.».

14.

Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:
Οι λέξεις «Χρηµατιστήριο Αθηνών» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις
«Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του νόµου 3606/2007 (Α’ 195)», οι
λέξεις «χρηµατιστηριακές εταιρίες» αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «̟ιστωτικά
ιδρύµατα ή ΕΠΕΥ» και οι λέξεις «χρηµατιστηριακές συναλλαγές»
αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «συναλλαγές ̟ου λαµβάνουν χώρα σε
Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του νόµου 3606/2007».

15.

Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 ̟ροστίθενται ̟αράγραφοι 11 έως 14
ως εξής:
«11. Για την ̟ώληση µετοχών ̟ου είναι εισηγµένες σε Οργανωµένη Αγορά ή
εισάγονται σε Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του νόµου 3606/2007 (Α’
195), ̟αράλληλα µε την ̟ώληση το Ταµείο δύναται ε̟ίσης να αναθέτει σε
̟ιστωτικά ιδρύµατα ή ΕΠΕΥ την εξεύρεση αγοραστών µέσω διαδικασίας
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βιβλίου ̟ροσφορών µε ή χωρίς την υ̟οχρέωση των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων ή
ΕΠΕΥ να αγοράσουν τις µετοχές ̟ου τυχόν δεν θα διατεθούν.
12. Το Ταµείο δύναται να α̟οδέχεται δηµόσιες ̟ροτάσεις ̟ου υ̟οβάλλονται
σύµφωνα µε τον ν. 3461/2006 (Α’ 106).
13. Στις ̟ερι̟τώσεις των ̟αραγράφων 11 και 12 του ̟αρόντος άρθρου, τον
̟ροσυµβατικό έλεγχο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 9 υ̟οκαθιστά, σε σχέση
µε όλες τις ̟ροβλέψεις της ̟αρ. 4, η γνώµη Συµβούλου ή Παρέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ̟ου ορίζεται α̟ό τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ή σε ̟ερί̟τωση κωλύµατός του α̟ό τον αρχαιότερο Αντι̟ρόεδρο,
και ̟αρίσταται στις σχετικές συνεδριάσεις του συµβουλίου εµ̟ειρογνωµόνων
και του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου. Ο Σύµβουλος ή Πάρεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου καλείται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για
θέµα της ̟αραγράφου 11 είκοσι τέσσερις (24) ώρες και για θέµα της
̟αραγράφου 12 σαράντα οκτώ (48) ώρες ̟ριν τη σχετική συνεδρίαση
αντίστοιχα, στην ̟ερί̟τωση δε της ̟αραγράφου 12 ταυτόχρονα µε την κλήση
τού κοινο̟οιείται υ̟οχρεωτικά το σχετικό ̟ληροφοριακό δελτίο και η
έγκρισή του α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Κεφαλαιαγοράς. Η γνώµη του Συµβούλου ή
Παρέδρου διατυ̟ώνεται ̟ροφορικά κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού
συµβουλίου και καταχωρίζεται αυτολεξεί στα ̟ρακτικά.
14. Στους ∆ήµους, οι ο̟οίοι άµεσα ή έµµεσα διαχειρίζονταν τουριστικούς
λιµένες ή λιµένες ̟ου µετατρέ̟ονται εν όλω ή µέρει σε τουριστικούς λιµένες,
οι ο̟οίοι αξιο̟οιούνται α̟ό το Ταµείο κατά τις διατάξεις του ̟αρόντος
νόµου, καταβάλλεται ̟οσό, το ο̟οίο θεωρείται λειτουργικό έξοδο, αφαιρείται
α̟ό το τίµηµα της ̟αρ. 14 του άρθρου 2 και ισούται µε το 15% του
συµφωνηθέντος ετήσιου οικονοµικού ανταλλάγµατος για την ̟αραχώρηση
του τουριστικού λιµένα. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο τουριστικός λιµένας έχει
̟αραχωρηθεί µαζί µε άλλους τουριστικούς λιµένες µε την ίδια σύµβαση
̟αραχώρησης, στην ο̟οία το ετήσιο οικονοµικό αντάλλαγµα έχει
συµφωνηθεί ενιαία για το σύνολο των τουριστικών λιµένων, το ̟οσό ̟ρος το
∆ήµο υ̟ολογίζεται µε βάση την αναλογία του µήκους µετώ̟ου ̟ροσδέσεως
του τουριστικού λιµένα ̟ου διαχειρίζονταν άµεσα ή έµµεσα, ̟ρος το
συνολικό µήκος µετώ̟ου ̟ροσδέσεως
των τουριστικών λιµένων της
σύµβασης αυτής, και ό̟ως το µήκος αυτό ̟ροκύ̟τει α̟ό τη σύµβαση
̟αραχώρησης, ̟ολλα̟λασιαζόµενη µε το 15% του ετήσιου οικονοµικού
ανταλλάγµατος. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο τουριστικός λιµένας βρισκόταν στη
διαχείριση διαδηµοτικού ή ̟εριφερειακού λιµενικού ταµείου, τότε το ̟οσό
αυτό, αφού υ̟ολογιστεί κατά τα ανωτέρω, κατανέµεται ισοµερώς στους
∆ήµους ̟ου συµµετέχουν στο διαδηµοτικό ή ̟εριφερειακό λιµενικό ταµείο,
εφόσον δεν υ̟άρχουν στον οργανισµό ή σε άλλες διατάξεις ̟ου διέ̟ουν τη
λειτουργία του λιµενικού ταµείου ειδικότερες ρυθµίσεις σχετικά µε τον τρό̟ο
ε̟ιµερισµού των ̟όρων του λιµενικού ταµείου αυτού µεταξύ των ∆ήµων ̟ου
συµµετέχουν σε αυτό.».
16.

Μετά το άρθρο 5 του ν. 3986/2011 ̟ροστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Παρακολούθηση εκτέλεσης συµβάσεων
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Το Ταµείο ̟αρακολουθεί την εκτέλεση των συµβάσεων ̟ου συνά̟τονται
σύµφωνα µε το άρθρο 5 και ̟αρέχει κάθε αναγκαία υ̟οστήριξη και
συνδροµή ̟ρος το Ελληνικό ∆ηµόσιο ̟ροκειµένου αυτό να ασκεί τα
δικαιώµατά του και να εκ̟ληρώνει τις υ̟οχρεώσεις του α̟ό τις συµβάσεις
αυτές, διατυ̟ώνοντας σχετικά γρα̟τές εισηγήσεις. Για το σκο̟ό αυτόν
δηµιουργείται στο Ταµείο µονάδα ̟αρακολούθησης συµβάσεων, ό̟ως
ειδικότερα ορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Ταµείου.».
17.

Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3986/2011 καταργείται, οι ̟αράγραφοι
2 και 3 αναριθµούνται σε 1 και 2 αντίστοιχα και ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 3
ως εξής:
«3. Με α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου µετά α̟ό γνώµη
του Συµβουλίου Εµ̟ειρογνωµόνων είναι δυνατόν αντί της α̟οτίµησης της
̟ροηγούµενης ̟αραγράφου να λαµβάνεται γνωµοδότηση ̟ιστωτικού
ιδρύµατος ή ΕΠΕΥ σχετικά µε το δίκαιο και εύλογο της ̟ροτεινόµενης
συναλλαγής. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει µε α̟όφασή του να καθορίσει
τα κριτήρια βάσει των ο̟οίων θα δύναται να ε̟ιλέγεται η λήψη
γνωµοδότησης κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο.».

18.

Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011
καταργείται.

19.

Μετά το τρίτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011
̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις εταιρίες στις ο̟οίες κατέχει την ̟λειοψηφία των µετοχών, το Ταµείο
ασκεί τα δικαιώµατα ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την ιδιότητά του ως µετόχου µε
γνώµονα τη βέλτιστη υλο̟οίηση του ̟ρογράµµατος α̟οκρατικο̟οιήσεων. Οι
ε̟ιµέρους στόχοι ̟ου ε̟ιβάλλονται α̟ό το ̟ρόγραµµα α̟οκρατικο̟οιήσεων
στις εν λόγω εταιρίες καθώς και τα κριτήρια ε̟ίτευξης αυτών καθορίζονται µε
α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου.»

20.

Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης β’ της ̟αραγράφου 9 του άρθρου 12 του ν.
3986/2011 ̟ροστίθενται εδάφια ως εξής:
«Αντί του οικείου ∆ήµου κατά το άρθρο 31 ̟αρ. 3 του ν. 2160/1993 και το
άρθρο 34 ̟αρ. 7 του ν. 2160/1993 γνωµοδοτεί το οικείο Περιφερειακό
Συµβούλιο. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου για λόγους σφαιρικής εκτίµησης των
̟εριβαλλοντικών ε̟ι̟τώσεων α̟αιτείται για τη χωροθέτηση τουριστικού
λιµένα να ̟ροηγηθεί η τήρηση της διαδικασίας και η έγκριση είτε
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων του σχεδίου ή
̟ρογράµµατος είτε Μελέτης Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων του έργου για
ευρύτερη ̟εριοχή των ̟ρος ̟αραχώρηση λιµενικών εγκαταστάσεων, αρµόδια
αρχή για την έκδοσή τους είναι η αρµόδια υ̟ηρεσία ̟εριβάλλοντος του
Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΠΕ),
ανεξαρτήτως της κατάταξης του έργου στην υ̟οκατηγορία Α1 ή Α2 της
υ̟’αριθ. 1958/13.1.2012 υ̟ουργικής α̟όφασης (Β’ 21). Το ΤΑΙΠΕ∆ δύναται
να κινεί τη διαδικασία της ̟εριβαλλοντικής αδειοδότησης και για τις
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ευρύτερες λιµενικές εγκαταστάσεις. Τα δύο ̟ροηγούµενα εδάφια
εφαρµόζονται
και
σε
εκκρεµείς
διαδικασίες
χωροθέτησης
και
̟εριβαλλοντικής αδειοδότησης τουριστικών λιµένων.».
21.

Μετά α̟ό το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011
̟ροστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο ̟ροσυµβατικός έλεγχος µ̟ορεί να ασκείται συνολικά για κατηγορία
συµβάσεων εφόσον υ̟οβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο τύ̟ος της
σύµβασης και η διαδικασία εξεύρεσης αντισυµβαλλοµένου α̟ό την έναρξη
της διαδικασίας αυτής µέχρι και τον ορισµό των υ̟οψηφίων
αντισυµβαλλοµένων. Στην ̟ερί̟τωση αυτή α̟αιτείται ̟ροσυµβατικός
έλεγχος κατ’ ιδίαν σύµβασης µόνο στο µέτρο ̟ου υ̟άρξει α̟όκλιση α̟ό τον
τύ̟ο της σύµβασης ή της διαδικασίας ̟ου έχουν υ̟οβληθεί στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.».

22.

α. Στο άρθρο 15Α του ν. 3986/2011 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 5 ως εξής:
«5. Κατά ̟αρέκκλιση α̟ό τον ν. 2971/2001 µε α̟όφαση του Υ̟ουργού
Τουρισµού µετά α̟ό γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής Τουριστικών Λιµένων είναι
δυνατή η νοµιµο̟οίηση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και λιµενικών έργων
εντός της χερσαίας (̟εριλαµβανοµένου του αιγιαλού και της ̟αραλίας) και
θαλάσσιας ζώνης τουριστικών λιµένων ̟ου αξιο̟οιούνται α̟ό το ΤΑΙΠΕ∆.
Σχετικώς υ̟οβάλλεται αίτηση του ̟αραχωρησιούχου ή του έλκοντος εξ αυτού
δικαίωµα µέχρι τις 31.12.2015, συνοδευόµενη α̟ό α) τεχνική ̟εριγραφή της
εγκατάστασης ή του έργου, β) το̟ογραφικό διάγραµµα µε κλίµακα 1:500, γ)
φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης ̟εριοχής µε την ακριβή θέση της
εγκατάστασης ή του έργου και δ) εγκεκριµένους ̟εριβαλλοντικούς όρους. Η
̟ροθεσµία υ̟οβολής της αίτησης µ̟ορεί να ̟αρατείνεται µε κοινή α̟όφαση
των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Τουρισµού. Για τη νοµιµο̟οίηση
υφισταµένων εγκαταστάσεων και έργων καθώς και για την εκτέλεση νέων
έργων ή τη δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων εντός αιγιαλού και ̟αραλίας
̟ου ̟εριλαµβάνονται στη χερσαία ζώνη τουριστικού λιµένα εφόσον
εκτελούνται στο ̟λαίσιο των εγκεκριµένων µελετών, δεν οφείλεται
α̟οζηµίωση χρήσης αυθαίρετης ή µη, ̟ρος το Ελληνικό ∆ηµόσιο και δεν
α̟αιτείται άδεια χρήσης.»
β. Ως υφιστάµενες εγκαταστάσεις και έργα κατά την έννοια της ̟ροηγούµενης
υ̟ο̟ερί̟τωσης νοούνται τα υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του
̟αρόντος νόµου.

23.

Στην ̟αράγραφο 3.γ της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ∆.2. του Πρώτου Άρθρου του
Ν. 4093/2012, ̟ροστίθεται η φράση «καταργουµένου ρητώς του δικαιώµατος
ε̟ικαρ̟ίας του κατωτέρω αναφεροµένου νοµικού ̟ροσώ̟ου δηµοσίου
δικαίου, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» µετά την φράση «κατά ̟λήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή»
και ̟ριν την φράση «εφαρµοζοµένων κατά τα λοι̟ά των διατάξεων του ν.
3986/2011».
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24.

Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3891/2010 ̟ροστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Η δα̟άνη του Ταµείου Αξιο̟οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου ΑΕ
(ΤΑΙΠΕ∆) για την τεχνική και οικονοµική α̟οτίµηση του ανωτέρω τροχαίου
υλικού βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων.»

25.

Μεταβιβάζονται και ̟εριέρχονται χωρίς αντάλλαγµα στην ανώνυµη εταιρεία
µε την ε̟ωνυµία «Ταµείο Αξιο̟οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου
Α.Ε.» («Ταµείο») κατά ̟λήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, εφαρµοζοµένων
κατά τα λοι̟ά των διατάξεων του ν. 3986/2011 τα ακόλουθα ακίνητα,
ιδιοκτησίας της υ̟ό εκκαθάριση δηµόσιας ε̟ιχείρησης µε την ε̟ωνυµία
«∆ηµόσια Ε̟ιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης» (∆ΕΠΟΣ):
(α) Έκταση 950.000 τ.µ. (µε ΑΒΚ 119), στην ̟εριοχή "Θίννες" Βαρθολοµιού,
∆ήµου Πηνειού, Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος,
η ο̟οία εµφαίνεται µε τα στοιχεία Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Α στο µε
κλίµακα 1:5000 χάρτη Θιννών Βαρθολοµιού της ∆ιεύθυνσης ∆ασών,
∆ασαρχείο Αµαλιάδας.
Η ανωτέρω έκταση είχε ̟αραχωρηθεί κατά ̟λήρη κυριότητα, νοµή και
κατοχή στη ∆ΕΠΟΣ µε την υ̟΄ αριθµ. ̟ρωτ. 1008264/7052/Α0010/19.01.1998
α̟όφαση των Υ̟ουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων
και Οικονοµικών, η ο̟οία µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του
Υ̟οθηκοφυλακείου Βαρθολοµιού, στον τόµο 101 µε αριθµό 1.
(β)
Έκταση 615.000 τ.µ. ̟ερί̟ου, στην ̟εριοχή "Βερβερόντα" (Πορτοχέλι),
∆ήµου Ερµιονίδος, ∆ηµοτική Ενότητα Κρανιδίου, Περιφερειακή Ενότητα
Αργολίδας, Περιφέρεια Πελο̟οννήσου, η ο̟οία εµφαίνεται µε τα στοιχεία Α,
Β. Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν. Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Α στο µε ηµεροµηνία
20.06.1973 και κλίµακα 1:2000 κτηµατολογικό διάγραµµα µε τίτλο: οριστική
µελέτη αεροδροµίου - συµ̟ληρωµατικό κτηµατολόγιο ̟εριοχής αεροδροµίου,
της εταιρείας Ευ̟άλινος ΤΕΠΕ, θεωρηµένου στις 11.12.1973 α̟ό τον
∆ιευθυντή Τεχνικών Υ̟ηρεσιών Ν. Αργολίδος, Κ. Λάγιο.
Η ανωτέρω έκταση α̟οτελεί τµήµα ευρύτερης έκτασης 973.945 τ.µ., η ο̟οία
είχε ̟αραχωρηθεί κατά ̟λήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στη ∆ΕΠΟΣ µε
την υ̟΄ αριθµ. Οικ 662/30/09.04.1980 α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών,
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών (ΦΕΚ
243/∆΄/22.04.1980) και µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του
Υ̟οθηκοφυλακείου Μάσσητος, στον τόµο 664 µε αύξ. αριθµό 34.
Πριν την έκδοση της κατά την ̟αρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011
α̟όφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, το τελευταίο αναθέτει
την α̟οτίµηση της αξίας των ως άνω ακινήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.4.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1.

Στο τέλος του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α’ 180) ̟ροστίθεται ̟αράγραφος
13 ̟ου έχει ως εξής:
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«13. Ποσοστό ίσο µε το 30% ε̟ί των µεικτών κερδών όσων διεξάγουν
στοίχηµα ε̟ί ι̟̟οδροµιών, το ο̟οίο υ̟ολογίζεται µε όµοιο τρό̟ο ό̟ως η
συµµετοχή του ∆ηµοσίου στα έσοδα της ̟αρ. 5, κατανέµεται ως εξής:
α) ̟οσοστό 4,5% ε̟ί των µεικτών κερδών καταβάλλεται στο Ελληνικό
∆ηµόσιο,
β) ̟οσοστό 1,5% ε̟ί των µεικτών κερδών καταβάλλεται στη Φίλι̟̟ο Ένωση,
γ) ̟οσοστό 24% ε̟ί των µεικτών κερδών α̟οδίδεται ως κατωτέρω:
(αα) Αν ο ̟αραχωρησιούχος της ̟αραγράφου 7β του άρθρου 13 του ν.
4111/2013 είναι ο µοναδικός Φορέας Ι̟̟οδροµιών κατά την έννοια του
άρθρου 83 του ν. 4172/2013 το ανωτέρω ̟οσοστό καταβάλλεται σε ειδικό
λογαριασµό ε̟άθλων ̟ου τηρείται α̟ό τον ̟αραχωρησιούχο της
̟αραγράφου 7β του άρθρου 13 του ν. 4111/2013, µε α̟οκλειστικό σκο̟ό να
διατεθεί στους δικαιούχους των ε̟άθλων.
(ββ) Αν ̟ερισσότεροι του ενός Φορείς Ι̟̟οδροµιών οργανώνουν και
διεξάγουν στην Ελλάδα ι̟̟οδροµίες ε̟ί των ο̟οίων διεξάγεται στοίχηµα, ο
τρό̟ος διανοµής του ανωτέρω ̟οσοστού µεταξύ των Φορέων Ι̟̟οδροµιών
καθορίζεται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, µετά α̟ό εισήγηση της
….
Α̟ό το ανωτέρω ̟οσοστό της ̟ερί̟τωσης γ’, ̟οσό ύψους µέχρι 16% ε̟ί των
µεικτών κερδών όσων διεξάγουν στοίχηµα ε̟ί ι̟̟οδροµιών ̟ου ̟ροέρχεται
α̟ό στοίχηµα ε̟ί ι̟̟οδροµιών τρίτων θα µ̟ορεί να ̟αρακρατείται α̟ό τους
φορείς ̟ου διεξάγουν στοίχηµα ε̟ί ι̟̟οδροµιών και να α̟οδίδεται σε
τρίτους φορείς ̟ου διοργανώνουν και διεξάγουν ι̟̟οδροµίες, σε
αντάλλαγµα για την ̟αραχώρηση δικαιωµάτων ε̟ί των ι̟̟οδροµιών τους,
Τα έσοδα αυτά α̟οδίδονται στους δικαιούχους των ανωτέρω ̟ερι̟τώσεων α’
έως και γ’ το αργότερο µέχρι την 16η εργάσιµη ηµέρα του ε̟όµενου µήνα α̟ό
την ηµεροµηνία ̟αρακράτησης.
Οι διατάξεις της ̟αρούσας ̟αραγράφου ισχύουν α̟ό τη θέση του Ο∆ΙΕ Α.Ε.
σε εκκαθάριση σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 7 (στ) του ν. 4111/2013 (Α’ 18).»
2.

Στο άρθρο 58 του ν. 2961/2001 (Κώδικας Φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών,
γονικών ̟αροχών) ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 5 ̟ου έχει ως εξής:
«5. Τα έσοδα α̟ό έ̟αθλα ̟ου λαµβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δροµώνων
ί̟̟ων φορολογούνται αυτοτελώς µε φορολογικό συντελεστή ύψους 15%.
Φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου έχει στην ιδιοκτησία του µέχρι τρεις (3) δρόµωνες
ί̟̟ους τεκµαίρεται ότι ως ̟ρος τη δραστηριότητά του αυτή είναι ερασιτέχνης.
Υ̟όχρεος ̟αρακράτησης του φόρου ύψους 15% ε̟ί των ε̟άθλων ̟ου
α̟οδίδονται στους ερασιτέχνες ιδιοκτήτες αλόγων είναι ο Φορέας
Ι̟̟οδροµιών του ν. 4111/2013 (Α’ 167) και µέχρι τη θέση του σε εκκαθάριση ο
Ο∆ΙΕ και οφείλει να τον α̟οδίδει το αργότερο µέχρι το τέλος του δεύτερου
µήνα α̟ό την ηµεροµηνία καταβολής των ε̟άθλων στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Οι κύριοι δροµώνων ί̟̟ων ̟ου δεν είναι ερασιτέχνες φορολογούνται για τη
δραστηριότητά τους αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος (ν. 4172/2013).»
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3.

α. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης β’ της ̟αρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α’
18), ό̟ως συµ̟ληρώθηκε µε το άρθρο 71 του ν. 4170/2013 (Α’ 163),
̟ροστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών ̟ράξεων και εγγράφων για την
ανωτέρω µίσθωση καθώς και για τη σύσταση, µεταβίβαση, ή άρση δουλειών
ε̟ί ή υ̟έρ ακινήτων ιδιοκτησίας της Ο∆ΙΕ Α.Ε. ̟ου βρίσκονται στο
Μαρκό̟ουλο Αττικής καταβάλλονται στους συµβολαιογράφους τα µειωµένα
δικαιώµατα του άρθρου 14 ̟αρ. 3 του ν. 3156/2003 (Α’ 157), ό̟ως ισχύει.
Για την µεταγραφή στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υ̟οθηκοφυλακείων
των ανωτέρω δικαιο̟ραξιών καταβάλλονται στους µεν έµµισθους
υ̟οθηκοφύλακες µόνο ̟άγια δικαιώµατα εκατό (100) ευρώ, στους δε
άµισθους υ̟οθηκοφύλακες τα δικαιώµατα αυτά ̟εριορίζονται στο 1/20 των
ε̟ιβαλλοµένων α̟ό τις κείµενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να υ̟ερβούν
το ̟οσό των δύο χιλιάδων ̟εντακοσίων ευρώ (2.500 €), εφόσον υ̟ολογίζονται
αναλογικά ή το ̟οσό των διακοσίων ευρώ (200 €) σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση,
α̟οκλειοµένης ο̟οιασδή̟οτε άλλης ε̟ιβάρυνσης ή τέλους. Το ίδιο ισχύει και
για την καταχώρηση των ανωτέρω δικαιο̟ραξιών στα κτηµατολογικά φύλλα
των οικείων κτηµατολογικών γραφείων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου εφαρµόζονται και
οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 325/1976 (Α’ 125), ό̟ως ισχύει, τα ̟αρα̟άνω
δικαιώµατα υ̟οθηκοφυλάκων και ̟ροϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων
̟εριορίζονται στο ύψος ̟ου αναφέρει η εν λόγω διάταξη.».
β. Για τους σκο̟ούς σύναψης της µίσθωσης της ̟ερί̟τωσης β’ της ̟αρ. 7 του
άρθρου 13 του ν. 4111/2013 καθώς και της σύστασης, µεταβίβασης ή άρσης
δουλειών ε̟ί ή υ̟έρ ακινήτων ιδιοκτησίας του ̟ου βρίσκονται στο
Μαρκό̟ουλο Αττικής, α̟αλλάσσεται ο Ο∆ΙΕ Α.Ε., µέχρι τη θέση αυτού σε
εκκαθάριση σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 7 (στ) του άρθρου 13 του ν.
4111/2013, α̟ό την υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης α̟οδεικτικού ασφαλιστικής και
φορολογικής ενηµερότητας για τα χρέη του ̟ρος το ∆ηµόσιο.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5. : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ

1.

Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 και το ̟ρώτο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης α΄
της ίδιας ̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου ν. 1474/84 «Τρο̟ο̟οίηση
του ιδρυτικού νόµου του Γεωτεχνικού Ε̟ιµελητηρίου Ελλάδας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 128) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι όλοι οι γεωτεχνικοί, ως εξής:
α) γεω̟όνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι και υ̟οχρεωτικά οι κτηνίατροι, εφόσον
είναι ̟τυχιούχοι:»

2.

α. Το άρθρο 1 του ̟.δ. 344/2000 «Άσκηση του ε̟αγγέλµατος του
γεωτεχνικού» (Α΄297) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Στις διατάξεις του διατάγµατος αυτού υ̟άγονται όλοι οι γεωτεχνικοί της
̟αραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1474/1984 (γεω̟όνοι, δασολόγοι,
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κτηνίατροι, γεωλόγοι, ιχθυολόγοι), ̟τυχιούχοι των στις διατάξεις αυτές
οριζοµένων Σχολών Ανωτάτων Εκ̟αιδευτικών Ιδρυµάτων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των ̟αραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ως άνω νόµου,
ό̟ως ισχύει.»
β. Το άρθρο 6 του ̟.δ. 344/2000, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Μητρώο α̟ασχόλησης
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηρεί ειδικό Μητρώο α̟ασχόλησης των µελών του κατά
κλάδο, στο ο̟οίο αναγράφονται υ̟οχρεωτικά όσοι έχουν λάβει Βεβαίωση
Συνδροµής Νοµίµων Προϋ̟οθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού
Ε̟αγγέλµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α΄32).»
3.

Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος καταργούνται τα άρθρα 2 και 18 του
̟.δ. 344/2000. »
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
1.

Μετά το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Νόµων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013 – Α΄ 52) ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις κατηγορίες συµβάσεων του ̟ροηγουµένου εδαφίου, ̟ου συνά̟τονται
α̟ό το ∆ηµόσιο και τα υ̟αγόµενα σε ̟ρολη̟τικό έλεγχο δα̟ανών ν.̟.δ.δ., η
̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη των ο̟οίων υ̟ερβαίνει το ̟οσό των ̟εντακοσίων
χιλιάδων (500.000) ευρώ και µέχρι το όριο του ̟ροηγούµενου εδαφίου,
διενεργείται υ̟οχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας, ̟ριν α̟ό τη σύναψή τους,
α̟ό τον Ε̟ίτρο̟ο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ̟ου είναι αρµόδιος για τον
̟ρολη̟τικό έλεγχο των δα̟ανών των φορέων αυτών».

2.

Η φράση του δεύτερου εδαφίου της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 35 του
Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο «Στον έλεγχο του ̟ροηγούµενου
εδαφίου υ̟άγονται» αντικαθίσταται µε τη φράση «Στον έλεγχο των
̟ροηγουµένων εδαφίων υ̟άγονται».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Γ.2.:
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1.

ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΥ

α. Στη ∆ιεύθυνση Προϋ̟ολογισµού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής
∆ιεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋ̟ολογισµού της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής /Γ.Λ. Κράτους του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών συνιστώνται ε̟ι̟λέον δύο Τµήµατα: Τµήµα Ζ’-Σχεδιασµού και
Υ̟οστήριξης και Τµήµα Η’-∆ΕΚΟ και Λοι̟ών Φορέων µε τις κατωτέρω
αρµοδιότητες:
Τµήµα Ζ’-Σχεδιασµού και Υ̟οστήριξης
(αα) Καθοδήγηση και υ̟οστήριξη των Γενικών ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών
Υ̟ηρεσιών (Γ.∆.Ο.Υ.), καθώς και των Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών όλων των
φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε θέµατα κατάρτισης, εκτέλεσης και
̟αρακολούθησης των ̟ροϋ̟ολογισµών τους.
(ββ) Παρακολούθηση όλων των θεµάτων λειτουργίας και οργάνωσης των
Γ.∆.Ο.Υ. και ̟αροχή κατευθυντήριων γραµµών στα Υ̟ουργεία και τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε συνεργασία µε το Υ̟ουργείο ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
(γγ) Σχεδιασµός και ανά̟τυξη νέων διαδικασιών για την κατάρτιση, εκτέλεση
και ̟αρακολούθηση των ̟ροϋ̟ολογισµών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
(δδ) Σύνταξη και ε̟ικαιρο̟οίηση κωδικών κατάταξης εσόδων και εξόδων των
̟ροϋ̟ολογισµών των φορέων γενικής κυβέρνησης.
(εε) Συγκέντρωση και ε̟εξεργασία στοιχείων ̟ου αφορούν οριζόντια θέµατα
̟ροϋ̟ολογισµού, κατάρτιση εγκυκλίων, σύνταξη α̟οφάσεων για θέµατα
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̟ροϋ̟ολογισµού οριζόντιου χαρακτήρα και έκδοση γενικών οδηγιών για τη
διοίκηση των εσόδων και εξόδων του Προϋ̟ολογισµού Γενικής Κυβέρνησης
(στστ) Καταχώρηση γενικών ̟οσοστών διάθεσης για εκτέλεση
̟ροϋ̟ολογισµού στο ̟ληροφοριακό σύστηµα και έλεγχοι των ̟οσών
διάθεσης και καταχώρηση α̟οφάσεων αναµόρφωσης ̟ιστώσεων.
(ζζ) Έκδοση των γενικών α̟οφάσεων του Υ̟ουργού Οικονοµικών για τον
ορισµό ̟οσοστών διάθεσης των ̟ιστώσεων του ̟ροϋ̟ολογισµού.
(ηη) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών συνε̟ειών για
τον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό των δανείων µε ε̟ιδότηση ε̟ιτοκίου.
(θθ) Γραµµατειακή και µηχανογραφική υ̟οστήριξη της ∆ιεύθυνσης
Προϋ̟ολογισµού Γενικής Κυβέρνησης.
Τµήµα Η’-∆ΕΚΟ και Λοι̟ών Φορέων
(αα) Συγκέντρωση, ε̟εξεργασία και ̟αρακολούθηση των ετήσιων
̟ροϋ̟ολογισµών και των τριµηνιαίων στόχων για τις βασικές κατηγορίες
εσόδων και εξόδων των ∆ΕΚΟ και των ΝΠΙ∆ του Κεφαλαίου Α’ του ν.
3429/2005 (Α’ 314) και αξιολόγησή τους σε σχέση µε τους δηµοσιονοµικούς
στόχους του Μεσο̟ρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
(ΜΠ∆Σ), ό̟ως τρο̟ο̟οιείται και ισχύει κάθε φορά.
(ββ) Εξειδίκευση των µηνιαίων και τριµηνιαίων ̟οσοτικών στόχων των
̟ροϋ̟ολογισµών των ∆ΕΚΟ και των ΝΠΙ∆ του Κεφαλαίου Α’ του ν.
3429/2005, σε συνεργασία µε τους φορείς, ̟αρακολούθηση της υλο̟οίησης
τους και υ̟οβολή ̟ροτάσεων για τη διόρθωση τυχόν α̟οκλίσεων.
(γγ) Χειρισµός κάθε θέµατος ̟ου αφορά στην ε̟ιβολή κυρώσεων κατά τα
οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία σε ̟ερι̟τώσεις α̟οκλίσεων α̟ό τους
εγκεκριµένους ̟ροϋ̟ολογισµούς των ∆ΕΚΟ και των ΝΠΙ∆ του Κεφαλαίου Α’
του ν. 3429/2005.
(δδ) Συγκέντρωση στοιχείων για την κατάρτιση και σύνταξη του τµήµατος της
εισηγητικής έκθεσης του Υ̟ουργού Οικονοµικών ̟ρος τη Βουλή των Ελλήνων
̟ου αναφέρεται στους ̟ροϋ̟ολογισµούς των φορέων αρµοδιότητας του
συνιστώµενου Τµήµατος
(εε) Αξιολόγηση των ενδεχόµενων συνε̟ειών στους ̟ροϋ̟ολογισµούς των
φορέων αρµοδιότητας του Τµήµατος α̟ό σχέδια νόµων, ̟ροεδρικών
διαταγµάτων και λοι̟ών κανονιστικών ̟ράξεων.
(στστ) ‘Έλεγχος της συµβατότητας των ε̟ιχειρησιακών σχεδίων των ∆ΕΚΟ µε
τους δηµοσιονοµικούς στόχους ̟ου τίθενται στο ΜΠ∆Σ και στον
Προϋ̟ολογισµό Γενικής Κυβέρνησης.
β. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται
ειδικότερα οι ως άνω αρµοδιότητες. Με όµοια α̟όφαση δύναται να
ανατίθεται η ̟αρακολούθηση και άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο
Τµήµα Παρακολούθησης ∆ΕΚΟ και Λοι̟ών Φορέων.
2.

α. Στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών συνιστάται Μονάδα Α̟οκρατικο̟οιήσεων, ε̟ι̟έδου Τµήµατος,
υ̟αγόµενη α̟ευθείας στο Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Περιουσίας, η ο̟οία
ασκεί τις αρµοδιότητες της αριθ. ∆6Α 1006639 ΕΞ2012/12.1.2012 (Β’ 19) κοινής
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α̟όφασης των Υ̟ουργών Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, καθώς και αυτές της ̟αραγράφου 2 του
άρθρου 31 του ν. 4141/2013 (Α’ 81). Της Μονάδας Α̟οκρατικο̟οιήσεων
̟ροΐσταται υ̟άλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών.
β. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται
ειδικότερα οι αρµοδιότητες της ανωτέρω οργανικής µονάδας.
3.

α. Η συσταθείσα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ̟.δ. 178/2000
(Α΄ 165) ό̟ως ισχύει, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Ε̟ιχειρήσεων και Οργανισµών
(∆ΕΚΟ) της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών, καταργείται. Ό̟ου στις διατάξεις του ν. 4111/2013 (Α΄18)
αναφέρεται η ∆ιεύθυνση ∆ΕΚΟ νοείται εφεξής το Τµήµα ∆ΕΚΟ και Λοι̟ών
Φορέων της ∆ιεύθυνσης Προϋ̟ολογισµού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής
∆ιεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋ̟ολογισµού της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής /Γ.Λ. Κράτους.
β. Η συσταθείσα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3429/2005 ∆ιυ̟ουργική
Ε̟ιτρο̟ή ∆ηµοσίων Ε̟ιχειρήσεων και Οργανισµών (∆.Ε.∆.Ε.Κ.Ο.)
καταργείται. Ό̟ου στις κείµενες διατάξεις ̟ροβλέ̟εται η έκδοση α̟όφασης
της ∆ιυ̟ουργικής Ε̟ιτρο̟ής ∆ηµοσίων Ε̟ιχειρήσεων και Οργανισµών
νοείται εφεξής η έκδοση κοινής α̟όφασης του ε̟ο̟τεύοντος Υ̟ουργού και
του Υ̟ουργού Οικονοµικών.
γ. Στο τέλος της ̟ερ. δ) της ̟αρ. 2 του άρθρου 24 του ̟.δ. 284/1988 ό̟ως
ισχύει, ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εισήγηση για την έκδοση ΚΥΑ ̟ου
αφορά στον καθορισµό α̟οζηµίωσης µελών και Προέδρου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου»
δ. Στο τέλος της ̟ερ. β) της ̟αρ. 2 του άρθρου 27 του ̟.δ. 284/1988 ό̟ως
ισχύει, ̟ροστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Συντονισµός ενεργειών για την ̟ροώθηση, µελέτη και ε̟εξεργασία των
υ̟οβαλλόµενων α̟ό τις ∆ΕΚΟ αιτηµάτων για έγκριση ̟αροχής εγγύησης του
Ελληνικού ∆ηµοσίου για τη λήψη δανείων α̟ό ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά
χρηµατο̟ιστωτικά ιδρύµατα»
ε. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης γ) της ̟αρ. 2 του άρθρου 27 του ̟.δ. 284/1988
ό̟ως ισχύει, ̟ροστίθενται τα εξής εδάφια:
«Συντονισµός ενεργειών για την ̟ροώθηση, µελέτη και ε̟εξεργασία των
υ̟οβαλλόµενων α̟ό τις ∆ΕΚΟ αιτηµάτων για έγκριση λήψης δανείων α̟ό
ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά χρηµατο̟ιστωτικά ιδρύµατα και ανα̟ροσαρµογών
στην τιµολογιακή τους ̟ολιτική .
Εισήγηση για έκδοση ΚΥΑ ορισµού ή ̟αύσης µελών Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου του
άρθρου 4 του ν. 3429/2005 ( Α΄ 314)
Συγκέντρωση α̟ό τις ∆ΕΚΟ ετήσιων α̟ολογισµών, έκθεσης ̟ε̟ραγµένων
των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και έκθεσης ή ̟ιστο̟οιητικού ορκωτού ελεγκτή
λογιστή».
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4.

α. Στις θέσεις του κλάδου ΠΕ ∆ηµοσιονοµικών του Γ.Λ. Κράτους
̟εριέρχονται οι υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος οργανικές
θέσεις των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού- Οικονοµικού και ΠΕ Λοι̟ών
Ειδικοτήτων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών.
β. Στις θέσεις του κλάδου ΤΕ ∆ηµοσιονοµικών του Γ.Λ. Κράτους ̟εριέρχονται
οι υφιστάµενες οργανικές θέσεις των κλάδων ΤΕ ∆ιοικητικού- Οικονοµικού
του Υ̟ουργείου Οικονοµικών.
γ. Στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας συνιστώνται δύο (2) θέσεις
δικηγόρων µε έµµισθη εντολή για την κάλυψη των αναγκών της
συνιστώµενης µε την ̟αράγραφο 2 του ̟αρόντος Μονάδας
Α̟οκρατικο̟οιήσεων.
δ. Σε ̟ερί̟τωση κατάργησης ή συγχώνευσης Υ̟ηρεσιών του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους στον ίδιο νοµό, δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι
διατάξεις του άρθρου 10, ̟αρ.14 του ν.3051/2002 (Α΄ 220), για τις µεταθέσεις,
µετακινήσεις και α̟οσ̟άσεις των υ̟αλλήλων των ̟εριφερειακών υ̟ηρεσιών
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ̟ου γίνονται α̟οκλειστικά για την
κάλυψη αναγκών των Υ̟ηρεσιών αυτού.

5.

α. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Κάθε δηµόσια ε̟ιχείρηση καταρτίζει και υ̟οβάλλει τετραετές
ε̟ιχειρησιακό σχέδιο σύµφωνο µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους του
Μεσο̟ρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής στην αρµόδια
∆ιεύθυνση του ε̟ο̟τεύοντος Υ̟ουργείου, η ο̟οία αφού ̟ροβεί σε όλες τις
α̟αιτούµενες τρο̟ο̟οιήσεις, το διαβιβάζει στο Τµήµα ∆ΕΚΟ και Λοι̟ών
Φορέων της ∆ιεύθυνσης Προϋ̟ολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του
Υ̟ουργείου Οικονοµικών για τις α̟όψεις του. Το ε̟ιχειρησιακό σχέδιο
εγκρίνεται µε κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών και του
ε̟ο̟τεύοντος Υ̟ουργού, τρο̟ο̟οιείται δε εφόσον ̟αραστεί ανάγκη µε την
ίδια διαδικασία.
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών εξειδικεύονται ο χρόνος υ̟οβολής
και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια σχετικά µε την κατάρτιση των
ε̟ιχειρησιακών σχεδίων».
β. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005, η
ο̟οία ̟ροστέθηκε µε το άρθρο 33 του ν. 3697/2008 (Α’ 194) και
αντικαταστάθηκε µε την ̟αράγραφο 2 άρθρου 16 ν.3965/2011 (Α΄ 113),
τρο̟ο̟οιείται ως εξής: «6. Η υ̟οβολή α̟ό κάθε δηµόσια ε̟ιχείρηση της
τριµηνιαίας έκθεσης ̟ε̟ραγµένων σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση γ`,
̟αράγραφος 2 του άρθρου 7, καθώς και η έγκριση του ε̟ιχειρησιακού
σχεδίου σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 του ̟αρόντος άρθρου, α̟οτελούν
̟ροϋ̟όθεση για την ̟ρόσληψη α̟ό κάθε δηµόσια ε̟ιχείρηση ̟άσης φύσεως
̟ροσω̟ικού, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ̟λην διευθυντών και
γενικών διευθυντών».
γ. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο κρατικός έλεγχος και η οικονοµική ε̟ο̟τεία των δηµοσίων
ε̟ιχειρήσεων ̟ου αφορά στον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
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7 του ̟αρόντος νόµου, ασκείται α̟ό τον Υ̟ουργό Οικονοµικών, µέσω του
Τµήµατος ∆ΕΚΟ και Λοι̟ών Φορέων της ∆ιεύθυνσης Προϋ̟ολογισµού
Γενικής Κυβέρνησης και του Γ΄ Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Κίνησης
Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, ∆ανείων και Αξιών του Γ.Λ.Κράτους, κατά λόγο
αρµοδιότητας».
δ. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.4111/2013 (
Α΄18) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Τµήµα ∆ΕΚΟ και Λοι̟ών Φορέων της ∆ιεύθυνσης Προϋ̟ολογισµού
Γενικής Κυβέρνησης εξετάζει το αίτηµα εντός 15 ηµερών και, εφόσον κρίνει
αυτό βάσιµο και ε̟αρκώς αιτιολογηµένο, εισηγείται στον Υ̟ουργό
Οικονοµικών την έκδοση κοινής α̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονοµικών και
του ε̟ο̟τεύοντος Υ̟ουργού για την αναθεώρηση του συγκεκριµένου
̟ροϋ̟ολογισµού, αφού έχει σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ροηγουµένως ελέγξει ότι, σε
ε̟ί̟εδο συνόλου φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, τηρούνται οι
δηµοσιονοµικοί στόχοι του Μεσο̟ρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής, ό̟ως ισχύει κάθε φορά. Στη συνέχεια, κοινο̟οιεί την α̟όφαση
στον ενδιαφερόµενο φορέα, καθώς και στις αρµόδιες Υ̟ηρεσίες του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους και του ε̟ο̟τεύοντος Υ̟ουργείου.».
6. α. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) καταργούνται. Κάθε
διάταξη ̟ου αναφέρεται ή ̟αρα̟έµ̟ει στο στρατηγικό σχέδιο του άρθρου
αυτού καταργείται κατά το µέρος ̟ου ̟ροβλέ̟ει την αναφορά ή την
̟αρα̟οµ̟ή αυτή. Η ̟ερί̟τωση (ια) της ̟αραγράφου 3, η ̟αράγραφος 5 του
άρθρου 6, οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10, καθώς και το άρθρο 11 του ν.
3429/2005 καταργούνται.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ̟.δ.178/2000 (Α΄165), καθώς και αυτές του
άρθρου 8 του ν.3697/2008 ( Α΄194) καταργούνται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3. : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ.
1.

Στο τέλος του άρθρου 23 του ν.3832/2010 (Α’ 38), ̟ροστίθεται νέα
̟αράγραφος 9, ως εξής:
«9. Η α̟οζηµίωση του ̟ροσω̟ικού ̟ου α̟ασχολήθηκε α̟ό την Ελληνική
Στατιστική Αρχή στις εργασίες για την ε̟εξεργασία των ερωτηµατολογίων
της Γενικής Α̟ογραφής του 2011 και δεν α̟οζηµιώθηκε µε άλλη α̟όφαση
µέχρι σήµερα καθορίζεται µε α̟όφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ̟ου
εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος. Η δα̟άνη
α̟ό την α̟όφαση αυτή θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής και δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τα 10.500 Ευρώ.»

2.

Τα δύο τελευταία εδάφια της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.3832/2010
(Α' 38), ό̟ως ̟ροστέθηκαν µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 93 του
ν..4182/2013 (Α' 185) διαγράφονται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.∆.∆Η.Χ.
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Ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ), ως εντολοδόχος και
για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου, δύναται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο ν. 2628/1998, ό̟ως ισχύει, να εκδίδει, να
διακρατεί και να διαχειρίζεται τίτλους του Ελληνικού ∆ηµόσιου, µε σκο̟ό τη
χρήση τους για τη σύναψη ̟ράξεων ̟ώλησης µε συµφωνία ε̟αναγοράς
(repos) ή για την ̟αροχή εξασφάλισης σε ̟ράξεις αντιστάθµισης κινδύνων
(hedging), ε̟ί του συνόλου του χρέους του Ελληνικού ∆ηµοσίου και µε
αντισυµβαλλόµενους χρηµατο̟ιστωτικά ιδρύµατα.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5.: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ
ΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Α̟ό 1.7.2014, καταργούνται:
1. Η α̟όδοση στους ασφαλιστικούς φορείς του ̟ροσω̟ικού της ελληνικής
Αστυνοµίας, του ̟οσοστού 4% των εισ̟ρακτέων α̟ό τρίτους ή φορείς µη
ε̟ιχορηγούµενους α̟ό τον Κρατικό Προϋ̟ολογισµό, εσόδων α̟ό την
̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ρος αυτούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 3, του
άρθρου 22, του ν. 3938/2011(Α.61). Το ανωτέρω ̟οσοστό α̟οτελεί, εφεξής,
έσοδο του Κρατικού Προϋ̟ολογισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
̟αρ. 2, του άρθρου 22, του ανωτέρω νόµου.
2. Η α̟όδοση στο Ταµείο Αρωγής Υ̟αλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων, των
̟οσών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται µε τις διατάξεις της ̟αρ. 1, του άρθρου 20, του
ν. 4058/2012(Α.63), ό̟ως ισχύει. Τα ̟οσά αυτά α̟οτελούν εφεξής έσοδα
του Κρατικού Προϋ̟ολογισµού.
3. To ̟ρώτο εδάφιο της ̟αρ. 1, του άρθρου 20, του ν. 4058/2012(A’ 63),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού ̟εριέρχεται ως ̟όρος σε ̟οσοστό 68%:»
4. Η κράτηση 3% ε̟ί των διενεργηθέντων ̟αντός είδους ̟ροµηθειών,
κατασκευών, αγορών, ε̟ισκευών, ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται για
λογαριασµό του ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται µε τις διατάξεις
του άρθρου 8, του Α.Ν. 884/1937(A.387), ό̟ως αντικαταστάθηκε µε την
̟ερ. ιη, της ̟αρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 1169/1981(A.180).
5. Ο κοινωνικός ̟όρος ̟οσοστού 2%, ως ̟ροϊόν ειδικής αύξησης ε̟ί των
τιµολογίων των εισιτηρίων, υ̟έρ του τέως Ταµείου Προνοίας Προσω̟ικού
Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΤΑ.Π.Π.- Ο.Σ.Ε.) και νυν Τ.Π.Π.Ο.Σ.Ε., ως τοµέα ̟ρόνοιας του Ταµείου Ασφάλισης Υ̟αλλήλων Τρα̟εζών
και Ε̟ιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), ο ο̟οίος ̟ροβλέ̟εται µε
τις διατάξεις του Καταστατικού του Ταµείου(α̟όφαση Υφυ̟ουργού
Εργασίας 22359/16-6-1938), ό̟ως ισχύει,
6. Τα ειδικά έντυ̟α ̟αράβολα υ̟έρ Μετοχικού Ταµείου Στρατού,
Αερο̟ορίας και Ναυτικού, τα ο̟οία ̟ροβλέ̟ονται µε τις διατάξεις του ν.
2141/1939 (Α.538), του άρθρου 25, του ν. 2873/2000 (Α.285), του ̟.δ/τος
251/2002 (Α.224) και ̟.δ/τος 123/2003 (Α.108),
7. Η α̟όδοση της ̟ροβλε̟όµενης α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 4, του α.ν.
440/1945 κράτησης ̟οσοστού 1% υ̟έρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
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στη ∆/νση Το̟ογραφικής του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και
Τροφίµων,
8. Ο ̟όρος ̟οσοστού 2% ̟ου υ̟ολογίζεται στην αξία των εκτελούµενων
έργων και των ̟ροµηθειών του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης, υ̟έρ
του Ταµείου Προνοίας Προσω̟ικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης,
̟ου ̟ροβλέ̟εται µε τις διατάξεις της ̟ερ. στ, της ̟αρ. 1, του άρθρου 13,
του ̟.δ/τος 142/1996 (Α.109).
9. Οι ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τις διατάξεις των ̟ερ. γ, δ, ε και ια, της ̟αρ. 2, του
άρθρου 24, του ν. 2145/1993(Α.88), εκ του ∆ηµοσίου, α̟οδόσεις α̟ό τα
εισ̟ραττόµενα κατά την ̟αρ. 1, του ιδίου άρθρου, ̟οσά ̟ου ̟ροέρχονται
α̟ό χρηµατικές ̟οινές ή α̟ό µετατρο̟ή σε χρήµα των στερητικών της
ελευθερίας ̟οινών µε τις ε̟’ αυτών ̟ροσαυξήσεις, καθώς και α̟ό τα
εισ̟ραττόµενα ̟οσά εξόδων της ̟οινικής διαδικασίας.
10. Η είσ̟ραξη των εσόδων-̟αραβόλων, τα ο̟οία ̟ροβλέ̟ονται στις
διατάξεις του άρθρου 27, του ν. 721/1977 (Α’ 298), ό̟ως αντικαταστάθηκε
µε τις διατάξεις της ̟αρ. 6, του άρθρου 1, του ν. 2538/1997(Α’ 242), υ̟έρ
του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών(λογαριασµός
26670/0), ό̟ως ̟ροβλέ̟εται µε τις διατάξεις της ̟ερ. V, της ̟αρ. 2, του
άρθρου 4, της αριθ. 334133/2006 κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης (Β.1829) .
Εφεξής τα έσοδα αυτά εισ̟ράττονται στον Κρατικό Προϋ̟ολογισµό (Κ.Α.
Εσόδου 3425) και α̟οτελούν δηµόσια έσοδα.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.6. : ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
1.

Στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274) ̟ροστίθεται τελευταίο
εδάφιο ως εξής:
«Η διάταξη του τρίτου εδαφίου του ̟αρόντος άρθρου, ό̟ως ̟ροστέθηκε µε το
άρθρο 20 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), δεν εφαρµόζεται όσον αφορά στις
εµ̟ορικές συναλλαγές, κατά την έννοια της υ̟ο̟αρ. Ζ3 του άρθρου ̟ρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄107), του ∆ηµοσίου, των ο.τ.α., των λοι̟ών ν.̟.δ.δ. και
των ν.̟.ι.δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ̟ου ανήκουν εξ ολοκλήρου στο
∆ηµόσιο.»

2.

Η ισχύς των διατάξεων του ̟αρόντος αρχίζει α̟ό 1.7.2014.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.7. : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.3717/2008
Στο τέλος του εδαφίου 1 της υ̟ο̟αραγράφου ΙΑ.1.Ι), της ̟αραγράφου ΙΑ του
άρθρου ̟ρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Καταργούνται ε̟ίσης α̟ό τότε ̟ου ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 3717/2008 (Α΄ 239).»
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.1.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.2.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
1.

α. Στο δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013,
ό̟ως ισχύει, η λέξη «όργανο» αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη «όργανα» και η
λέξη «υ̟ογράφει» α̟ό τη λέξη «υ̟ογράφουν».
β. Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 4 του
ν. 4174/2013, ̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η άσκηση της αρµοδιότητας ̟ου µεταβιβάστηκε και η εξουσιοδότηση
υ̟ογραφής µ̟ορεί, σύµφωνα µε την α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα, να
αφορά ̟ερισσότερα όργανα της Φορολογικής ∆ιοίκησης.».

2.

Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013, ό̟ως ισχύει µετά τη λέξη
«δύναται να» ̟ροστίθενται οι λέξεις: «τρο̟ο̟οιεί εν όλω ή εν µέρει την
α̟όφαση του για» και διαγράφονται οι λέξεις «να ανακαλεί ο̟οτεδή̟οτε
εγγράφως κάθε».

3.

Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:
α. Στην ̟ερί̟τωση β) διαγράφεται η λέξη «φοροδιαφυγής»,
β. Στην ̟ερί̟τωση γ) µετά τη λέξη «εκδίκασης» ̟ροστίθενται οι λέξεις
«ο̟οιασδή̟οτε ̟οινικής ή φορολογικής υ̟όθεσης ή αστικής υ̟όθεσης µε
διάδικο το ∆ηµόσιο ή Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης» και διαγράφονται οι
λέξεις «̟οινικών υ̟οθέσεων φοροδιαφυγής ή φορολογικών υ̟οθέσεων»,
γ. Στην ̟ερί̟τωση ε) οι λέξεις «οικονοµικές αρχές, συµ̟εριλαµβανοµένων
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «υ̟ηρεσίες
των φορέων Γενικής Κυβέρνησης»,
δ. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης στ' ̟ροστίθενται οι λέξεις «καθώς και σε
εξουσιοδοτηµένους υ̟αλλήλους της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων της.»
ε. Προστίθενται νέες ̟ερι̟τώσεις θ) και ι) ως εξής:
«θ) σε τρίτους, κατό̟ιν αιτιολογηµένης εισαγγελικής ̟αραγγελίας, ότι δεν
συντρέχει ̟ερί̟τωση φορολογικού α̟ορρήτου,
ι) σε φορολογουµένους ̟ου ασκούν ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα, κατό̟ιν
αιτήσεώς τους, καθ’ ο µέρος αυτό είναι αναγκαίο, ̟ροκειµένου να
διακριβωθεί η φορολογική ή η συναλλακτική υ̟όσταση άλλου
φορολογουµένου ̟ου ασκεί ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα.».

4.

Το άρθρο 21 του ν. 4174/2013 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:
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α. Στο τέλος της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 21 ̟ροστίθενται δύο νέα εδάφια
̟ου έχουν ως εξής:
«Ειδικά για τις υ̟οκείµενες, κατά τα ανωτέρω, σε τεκµηρίωση συναλλαγές µε
ένα ή ̟ερισσότερα συνδεδεµένα ̟ρόσω̟α, η υ̟οχρέωση τεκµηρίωσης των
συναλλαγών αφορά σε συναλλαγές ̟ου υ̟ερβαίνουν το ̟οσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ ανά κατηγορία συναλλαγής µε κάθε συνδεδεµένο
̟ρόσω̟ο.
β.Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης ̟ου α̟οτελείται κατά ̟ερί̟τωση α̟ό το Βασικό
Φάκελο Τεκµηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης, καταρτίζεται
εντός τεσσάρων (4) µηνών α̟ό το τέλος του φορολογικού έτους και
συνοδεύεται α̟ό Συνο̟τικό Πίνακα Πληροφοριών, ο ο̟οίος υ̟οβάλλεται
ηλεκτρονικά στη Φορολογική ∆ιοίκηση µέσα στην ίδια ̟ροθεσµία.»
γ. Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 21 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο φάκελος τεκµηρίωσης της ̟αραγράφου 3 µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί για
ε̟όµενο φορολογικό έτος, εφόσον ε̟ικαιρο̟οιηθεί µε όλες τις µεταβολές ̟ου
έγιναν µέσα σε αυτό. Η ε̟ικαιρο̟οίηση του φακέλου τεκµηρίωσης γίνεται
εντός τεσσάρων (4) µηνών α̟ό το τέλος του φορολογικού έτους ̟ου αφορά η
ε̟ικαιρο̟οίηση.»
δ. Το τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 21 του ν.4174/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όµοια α̟όφαση µ̟ορεί να ̟ροβλέ̟εται α̟λο̟οιηµένη διαδικασία για
τις µικρές και µεσαίες ε̟ιχειρήσεις.»
5.

α. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013,
ό̟ως ισχύει µετά τη λέξη «οριζόµενος» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή οι
οριζόµενοι», µετά τη λέξη «υ̟άλληλος» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή υ̟άλληλοι»,
η λέξη «φέρει» αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη «φέρουν», µετά τη λέξη «Γενικό
Γραµµατέα» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή α̟ό εξουσιοδοτηµένα α̟ό αυτόν
όργανα της Φορολογικής ∆ιοίκησης».
β. Στην ̟ερί̟τωση β’ του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 25
του ν. 4174/2013 µετά τις λέξεις «υ̟αλλήλου» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή των
υ̟αλλήλων στους ο̟οίους» και διαγράφονται οι λέξεις «στον ο̟οίο έχει».

6.

Στο άρθρο 25 του ν. 4174/2013, ό̟ως ισχύει, η ̟αράγραφος 7 αναριθµείται σε
̟αράγραφο 8 και ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 7 ως εξής:
«7. Ειδικά ̟ροκειµένου για τον µερικό ε̟ιτό̟ιο έλεγχο, σε φορολογούµενους
ορισµένης ̟εριοχής ή/και δραστηριότητας ή ̟ου διακινούν αγαθά, η εντολή
διενέργειας του ελέγχου, ̟ου εκδίδεται σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1, µ̟ορεί
να ̟εριλαµβάνει, αντί των υ̟ό γ’ και δ’ στοιχείων, την ̟εριοχή του ελέγχου
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ή/και το είδος των δραστηριοτήτων των φορολογουµένων. Ο χρόνος
διενέργειας του ελέγχου, στην ̟ερί̟τωση αυτή, µ̟ορεί να είναι και εκτός του
ε̟ισήµου ωραρίου της Φορολογικής ∆ιοίκησης.».
7.

Στο ̟ρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν.4174/2013, ό̟ως ισχύει, διαγράφονται
οι λέξεις «ζ)τον τό̟ο εξόφλησης του φόρου» και οι ̟ερι̟τώσεις «η)», «θ)»,
«ι)», «κ)» αναριθµούνται αντίστοιχα σε «ζ)», «η)», «θ)» και στο δεύτερο
εδάφιο µετά τις λέξεις «έκθεση ελέγχου» ̟ροστίθενται οι λέξεις: «, εκτός α̟ό
την ̟ερί̟τωση του τετάρτου εδαφίου του άρθρου 34.».

8.

Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, ό̟ως
ισχύει, και στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 6 του ως άνω άρθρου και
νόµου, µετά τις λέξεις «των ̟ερι̟τώσεων β΄ και γ΄ της ̟αρ. 1 του άρθρου 55»
̟ροστίθενται οι λέξεις «, και ανεξαρτήτως των χρηµατικών ορίων ̟ου
τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης β,».

9.

Το άρθρο 54 του ν. 4174/2013, ό̟ως ισχύει, τρο̟ο̟οιείται ως εξής:
α. Στην ̟ερί̟τωση α) της ̟αραγράφου 1 µετά τη λέξη «εκ̟ρόθεσµα»
̟ροστίθενται οι λέξεις «ή υ̟οβάλει ελλι̟ή».
β. Στην ̟αράγραφο 1 ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση θ’ ως εξής:
«θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς φορολογικά στοιχεία.».
γ. Στην ̟ερί̟τωση η) της ̟αραγράφου 1 διαγράφονται οι λέξεις «και την
έκδοση στοιχείων»,
δ. Στην ̟ερί̟τωση β) της ̟αραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις «για κάθε
άλλη ̟αράβαση σε ̟ερί̟τωση» και αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «για κάθε
̟αράβαση των ̟ερι̟τώσεων β, γ και δ της ̟αραγράφου 1».
ε. Στην ̟ερί̟τωση γ) της ̟αραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις «χίλια
(1.000) ευρώ, για κάθε άλλη ̟αράβαση» και αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις
«διακόσια ̟ενήντα (250) ευρώ, για κάθε ̟αράβαση των ̟ερι̟τώσεων β, γ, δ,
στ και θ της ̟αραγράφου 1, µε ανώτατο όριο το ̟οσό ύψους τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην ̟ερί̟τωση της µη
έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων.».
στ. Στην ̟ερί̟τωση δ) της ̟αραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις «δύο
χιλιάδες ̟εντακόσια (2.500) ευρώ, για κάθε άλλη ̟αράβαση» και
αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «̟εντακόσια (500) ευρώ, για κάθε ̟αράβαση
των ̟ερι̟τώσεων β, γ, δ, στ και θ της ̟αραγράφου 1, µε ανώτατο όριο το
̟οσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην
̟ερί̟τωση της µη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων»
και διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της ίδιας ̟ερί̟τωσης.
ζ. Στην ̟αράγραφο 2 ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση ε) ως εξής:
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«ε) δύο χιλιάδες ̟εντακόσια (2.500) ευρώ στις ̟ερι̟τώσεις ε) και ζ) και η) της
̟αραγράφου 1».
η. Στο τέλος της ̟αραγράφου 2 ̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«∆εν ε̟ιβάλλονται τα ̟ρόστιµα του ̟αρόντος άρθρου, σε ̟ερί̟τωση
υ̟οβολής εκ̟ρόθεσµης τρο̟ο̟οιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης
̟αρακρατούµενου φόρου, εφ’ όσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υ̟οβληθεί
εµ̟ρόθεσµα.».
θ. Η ̟αράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε ̟ερί̟τωση δια̟ίστωσης, στο ̟λαίσιο ελέγχου, εκ νέου διά̟ραξης της
ίδιας ̟αράβασης, εντός ̟ενταετίας α̟ό την έκδοση της αρχικής ̟ράξης, τα
σύµφωνα µε τον Κώδικα ̟ρόστιµα ε̟ιβάλλονται στο δι̟λάσιο και, στην
̟ερί̟τωση κάθε ε̟όµενης ίδιας ̟αράβασης, στο τετρα̟λάσιο του αρχικώς
ε̟ιβληθέντος ̟ροστίµου.».
10.

Στο άρθρο 59 του ν.4174/2013, ό̟ως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «Στον
υ̟όχρεο» και αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις «Ο υ̟όχρεος» και διαγράφεται
η λέξη «ε̟ιβάλλεται» και αντικαθίσταται α̟ό τη λέξη «υ̟όκειται σε».

11.

Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 62 του ν.4174/2013, ό̟ως ισχύει, µετά τις
λέξεις «τον ̟ροσδιορισµό του φόρου» ̟ροστίθεται η λέξη «, την ̟αραγραφή»
και στην ̟αράγραφο 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίστανται οι λέξεις «τριάντα
(30)» α̟ό τις λέξεις «είκοσι (20)».

12.

Στο άρθρο 62 του ν.4174/2013, ό̟ως ισχύει, ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 6 ως
εξής:
«6. Εφ’ όσον, για την ίδια ̟αράβαση, ε̟ιβάλλονται, σύµφωνα µε τον Κώδικα,
̟ερισσότερα ̟ρόστιµα, υ̟ερισχύει η διάταξη ̟ου ̟ροβλέ̟ει το µεγαλύτερο
̟ρόστιµο.».

13.

Στο δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν.4174/2013, ό̟ως
ισχύει, µετά τις λέξεις «̟ου εξέδωσε την ̟ράξη» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή
̟αρέλειψε την έκδοσή της» και στο τελευταίο εδάφιο της ιδίας ̟αραγράφου
µετά τις λέξεις «σε αυτόν» ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή α̟ό τη συντέλεση της
̟αράλειψης.».

14.

α. Στο τέλος της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν.4174/2013, ό̟ως ισχύει,
̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η αναστολή, σύµφωνα µε το ̟ροηγούµενο εδάφιο, δεν ισχύει ε̟ί του
άµεσου ̟ροσδιορισµού του φόρου καθώς και ε̟ί ̟ράξης διοικητικού
̟ροσδιορισµού του φόρου, ̟ου εκδίδεται µε βάση στοιχεία ̟ου έχουν
̟αρασχεθεί α̟ό τον φορολογούµενο σε φορολογική του δήλωση.»
β. Στην ̟αράγραφο 8 του άρθρου 63 του ν.4174/2013µετά τις λέξεις «Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας» ̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για την αναστολή,
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λόγω άσκησης ̟ροσφυγής, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της ̟αραγράφου 3
του ̟αρόντος άρθρου.».
15.

Στο τέλος της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 63 του ν.4174/2013, ̟ροστίθεται
νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο Προϊστάµενος της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης µ̟ορεί, µε
α̟όφασή του, να εξουσιοδοτεί άλλους υ̟αλλήλους της ίδιας υ̟ηρεσίας, να
υ̟ογράφουν, µε εντολή του, α̟οφάσεις ε̟ί ενδικοφανών ̟ροσφυγών και
αιτήσεων αναστολής.» .

16.

Στο τέλος της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν.4174/2013, ό̟ως ισχύει,
̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ως έναρξη ελέγχου κατά την έννοια του ̟ρώτου εδαφίου θεωρείται και η
α̟οστολή έως την 31.12.2013 ε̟ιστολής στο φορολογούµενο, µε την ο̟οία του
γνωστο̟οιείται ότι έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου. Σε ̟ερί̟τωση
κατά την ο̟οία, έως την 31.12.2013, είχε εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου
και για ο̟οιοδή̟οτε λόγο, µετά την ηµεροµηνία αυτή, για την ίδια χρήση,
̟ερίοδο, φορολογική υ̟όθεση ή υ̟οχρέωση, εκδοθεί νέα εντολή ελέγχου, οι
έννοµες συνέ̟ειες της έκδοσης της αρχικής εντολής δεν θίγονται.».

17.

Στο εδάφιο 1 της ̟αραγράφου 11 του άρθρου 66 του ν.4174/2013, ό̟ως
ισχύει, µετά τη λέξη «εισφορών» ̟ροστίθεται η λέξη «̟ροστίµων,» και µετά το
δεύτερο εδάφιο της ίδιας ̟αραγράφου ̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ό̟ου σε κείµενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, ̟ου
εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας,
̟ροβλέ̟εται ̟ροθεσµία ̟αραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου να
κοινο̟οιεί φύλλα ελέγχου, ̟ράξεις ̟ροσδιορισµού φόρου, τελών, εισφορών,
̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµων και κάθε άλλη συναφή ̟ράξη, η ̟αραγραφή
διακό̟τεται µε την έκδοση τους. Η διάταξη του ̟ροηγούµενου εδαφίου
εφαρµόζεται και σε εκκρεµείς δικαστικές υ̟οθέσεις, οι ο̟οίες δεν έχουν
συζητηθεί κατά τη δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου σε ̟ρώτο βαθµό.».

18.

Στην ̟αράγραφο 19 του άρθρου 66 του ν.4174/2013, ό̟ως ισχύει, µετά τις
λέξεις «του άρθρου 4» ̟ροστίθενται οι λέξεις «̟αρ. 1 εδάφιο 1 ».

19.

Η ̟αράγραφος 40 του άρθρου 66 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«40. Οι διατάξεις του άρθρου 65 Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις ̟ου αρχίζουν
α̟ό 1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις ̟ου αρχίζουν α̟ό
1ης Ιανουαρίου 2016 και µετά. Η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 διατηρείται σε ισχύ
για χρήσεις ̟ου αρχίζουν ̟ριν α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2014.».

20.

Στο άρθρο 66 του ν.4174/2013, ό̟ως ισχύει, µετά την ̟αράγραφο 42
̟ροστίθενται νέοι ̟αράγραφοι 43 και 44 ως εξής:
«43. Εφ’ όσον µε την υ̟οβολή τρο̟ο̟οιητικής φορολογικής δήλωσης ή µε
αυτοτελές αίτηµα ή καθ’ οιονδή̟οτε άλλο τρό̟ο, ̟ου αφορά φορολογικό
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έτος, διαχειριστική ̟ερίοδο ή φορολογική υ̟όθεση, µέχρι την έναρξη ισχύος
του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας, ̟ροβάλλεται αξίωση ε̟ιστροφής
φόρου, για τα σχετικά µε την ̟αραγραφή, εφαρµόζονται τα ισχύοντα µέχρι
τον χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα.
44. Α̟ό την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας κάθε
αίτηµα ̟ρος τη Φορολογική ∆ιοίκηση, για διοικητικό ή δικαστικό
συµβιβασµό, θεωρείται α̟αράδεκτο και δεν εξετάζεται. Η διάταξη του
̟ροηγούµενου εδαφίου, ανεξαρτήτως χρονικών ̟εριορισµών, εφαρµόζεται
και για υ̟οθέσεις, οι ο̟οίες ήταν δυνατό να υ̟αχθούν σε ο̟οιαδή̟οτε
̟ερί̟τωση των διατάξεων των άρθρων 70Α και 70Β του ν. 2238/1994.».
21.

Στο άρθρο 66 του ν.4174/2013, ό̟ως ισχύει, µετά την ̟αράγραφο 46
̟ροστίθεται ̟αράγραφος 47 ως εξής:
«47. Εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου, εκδοθείσες µετά την 1.1.2014
και µέχρι τη δηµοσίευση του ̟αρόντος, θεωρούνται νόµιµες, εφ’ όσον
υ̟ογράφονται α̟ό τον Προϊστάµενο της υ̟ηρεσίας, ο ο̟οίος ήταν κατά το
νόµο αρµόδιος για την έκδοσή τους, σύµφωνα µε τα κατά το νόµο ισχύοντα
έως την 31.12.2013. Η διάταξη του ̟ροηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται
ανάλογα και για διαδικαστικές ̟ράξεις στο ̟λαίσιο του ελέγχου, εκθέσεις
ελέγχου, καταλογιστικές ̟ράξεις φόρων, τελών, εισφορών και ̟ροστίµων,
̟ράξεις ταµειακής βεβαίωσης, µέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης,
διασφαλιστικά µέτρα, αναγγελίες, συµψηφισµούς, κατά το χρονικό διάστηµα
α̟ό 1.1.2014 και µέχρι τη δηµοσίευση του ̟αρόντος, εφ’ όσον υ̟ογράφονται
α̟ό όργανα τα ο̟οία ήταν αρµόδια, σύµφωνα µε τα κατά το νόµο ισχύοντα
έως την 31.12.2013. Για καταλογιστικές ̟ράξεις, εκτελεστούς τίτλους, ̟ράξεις
ταµειακής βεβαίωσης, µέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης,
διασφαλιστικά µέτρα, αναγγελίες, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών
α̟ό την δηµοσίευση του ̟αρόντος, η Φορολογική ∆ιοίκηση θεωρείται
ενιαία.».

22.

Στο άρθρο 66 του ν.4174/2013, ό̟ως ισχύει, µετά την
̟ροστίθεται ̟αράγραφος 48 ως εξής:

̟αράγραφο 46

«48.Για ̟αραβάσεις ̟ου δια̟ράχθηκαν µέχρι την 31.12.2013, ανεξάρτητα α̟ό
το χρόνο δια̟ίστωσης τους, και το σχετικό ̟ρόστιµο υ̟ολογίζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Ν. 2523/1997, εξακολουθούν να
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 ̟αράγραφος 6 του ίδιου νόµου,
εφόσον ο φορολογούµενος, µε δήλωσή του ̟ρος τον Προϊστάµενο της αρχής
̟ου εξέδωσε την ̟ράξη ε̟ιβολής ̟ροστίµου, εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας
τριάντα ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της, α̟οδεχθεί ανε̟ιφύλακτα το
σύνολο των ̟αραβάσεων ̟ου αναφέρονται σε αυτή και καταβάλει, εντός της
ίδιας αυτής ̟ροθεσµίας, τουλάχιστον ̟οσοστό 40% της συνολικής οφειλής,
ενώ το υ̟όλοι̟ο ̟οσό καταβάλλεται εφ’ ά̟αξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του ε̟όµενου µήνα της α̟οδοχής. Ειδικά για τις ̟αραβάσεις ̟ου
δια̟ράχθηκαν έως την 26.7.2013 και για τις ο̟οίες το σχετικό ̟ρόστιµο
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υ̟ολογίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 ̟αρ. 10 και 6 του Ν.
2523/1997, εφαρµόζονται, υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις του ̟ροηγουµένου εδαφίου,
οι διατάξεις του άρθρου 55 ̟αρ. 2 του Κώδικα. Οι διατάξεις των
̟ροηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται ανάλογα και για υ̟οθέσεις για τις
ο̟οίες ο φορολογούµενος έχει ασκήσει εµ̟ρόθεσµη ενδικοφανή ή δικαστική
̟ροσφυγή ενώ̟ιον της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικής Ε̟ανεξέτασης ή διοικητικού
δικαστηρίου ̟ρώτου βαθµού και οι ο̟οίες δεν έχουν εξεταστεί ή συζητηθεί,
εφ’ όσον η δήλωση α̟οδοχής της ̟ράξης γίνει εντός α̟οκλειστικής εξήντα
ηµερών α̟ό την δηµοσίευση του ̟αρόντος. Ποσά τα ο̟οία έχουν καταβληθεί,
δεν ε̟ιστρέφονται λόγω της εφαρµογής των διατάξεων της ̟αρούσας
̟αραγράφου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο φορολογούµενος, αµφισβητήσει την
νοµιµότητα της α̟οδοχής, η ̟ράξη και οι έννοµες συνέ̟ειες της αναβιώνουν
και ήδη καταβληθέντα ̟οσά δεν ε̟ιστρέφονται.».
23.

Οι διατάξεις των ̟ερι̟τώσεων της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, εφαρµόζονται
και ισχύουν α̟ό την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.3.: ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
1.

Η καθ΄ ύλην και κατά τό̟ον αρµοδιότητα των ∆ια̟εριφερειακών Ελεγκτικών
Κέντρων (∆.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις
διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ Α΄211), του Π.∆. 280/1997
(ΦΕΚ Α΄203), του άρθρου 23 του ν.3259/2004 (ΦΕΚ Α΄149), του άρθρου 34 του
ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81), ό̟ως ισχύουν, καθώς και οι αρµοδιότητες οι ο̟οίες
µεταβιβάστηκαν ή εξουσιοδοτήθηκαν για υ̟ογραφή, οι Προϊστάµενοι των εν
λόγω Ελεγκτικών Κέντρων µε την υ̟΄ αριθ. ∆6Α 1036682 ΕΞ 2014 Α̟όφαση
του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών
µεταφέρονται α̟ό την κατάργηση των Ελεγκτικών Κέντρων ∆.Ε.Κ. Αθηνών
και ∆.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υ̟ηρεσίες (∆.Ο.Υ.) στις
ο̟οίες οι ε̟ιχειρήσεις έχουν υ̟οχρέωση υ̟οβολής δηλώσεων φορολογίας
εισοδήµατος την ηµέρα κατάργησης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου έχει καταργηθεί το
τµήµα ελέγχου της ∆.Ο.Υ. αυτής στη ∆.Ο.Υ. υ̟οδοχής στην ο̟οία ̟εριήλθε η
αρµοδιότητα σύµφωνα µε τις οικείες α̟οφάσεις.

2.

Η αρµοδιότητα ̟αρακολούθησης και διεκ̟εραίωσης όλων των εκκρεµών
υ̟οθέσεων των ∆.Ε.Κ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η έκδοση των σχετικών
καταλογιστικών ̟ράξεων και λήψης µέτρων είσ̟ραξης, η εκ̟ροσώ̟ηση στα
δικαστήρια για τις ̟ροαναφερθείσες εκκρεµείς υ̟οθέσεις, καθώς και τα
σχετικά φυσικά και µαγνητικά αρχεία, ̟εριέρχονται στις ∆.Ο.Υ. ̟ου
αναφέρονται στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο. Στίς ίδιες ∆.Ο.Υ. υ̟οβάλλεται,
εφόσον συντρέχει ̟ερί̟τωση και η ενδικοφανής ̟ροσφυγή µε αίτηµα την
ε̟ανεξέταση των καταλογιστικών ̟ράξεων στο ̟λαίσιο της ειδικής
διοικητικής διαδικασίας α̟ό την ∆ιεύθυνση Ε̟ίλυσης ∆ιαφορών της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων.
Ο Προϊστάµενος και τα λοι̟ά όργανα της οργανικής µονάδας, στην ο̟οία
µεταφέρεται η αρµοδιότητα, καθίστανται αρµόδιοι, κατά τα οριζόµενα για
καθένα στην µε αριθµό ∆6Α 1036682 ΕΞ 2014 Α̟όφαση του Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων για την έκδοση των εντολών ελέγχου , των
οικείων καταλογιστικών ̟ράξεων, των τυχόν συµ̟ληρωµατικών
καταλογιστικών ̟ράξεων, εφόσον συντρέχει ̟ερί̟τωση, την βεβαίωση και
είσ̟ραξη των φόρων, τελών, εισφορών, ̟ροστίµων και λοι̟ών ε̟ιβαρύνσεων,
τη λήψη όλων των ̟ροβλε̟όµενων µέτρων είσ̟ραξης σε βάρος των
οφειλετών και των ̟εριουσιακών στοιχείων αυτών.

3.

Α̟ό την ηµεροµηνία ̟αύσης λειτουργίας του ∆.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, το
Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.),
καθίσταται αρµόδιο για τον έλεγχο των ε̟ιµέρους υ̟οθέσεων ̟ου έχουν
ανατεθεί στο ∆.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, µε την αριθ. ∆ΕΛ Α 1139975 ΕΞ
2012/10.10.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄2756) καθώς και την έκδοση των οικείων
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καταλογιστικών ̟ράξεων, των τυχόν συµ̟ληρωµατικών καταλογιστικών
̟ράξεων, εφόσον συντρέχει ̟ερί̟τωση, την βεβαίωση και είσ̟ραξη των
φόρων, τελών, εισφορών, ̟ροστίµων και λοι̟ών ε̟ιβαρύνσεων, τη λήψη
όλων των ̟ροβλε̟όµενων µέτρων είσ̟ραξης σε βάρος των οφειλετών και των
̟εριουσιακών στοιχείων αυτών. Στο ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. υ̟οβάλλεται, εφόσον
συντρέχει ̟ερί̟τωση και η ενδικοφανής ̟ροσφυγή µε αίτηµα την
ε̟ανεξέταση των καταλογιστικών ̟ράξεων στο ̟λαίσιο της Ειδικής
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας α̟ό την ∆ιεύθυνση Ε̟ίλυσης ∆ιαφορών της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων.
4.

Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οθέσεων για τις ο̟οίες έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου α̟ό
καταργούµενες ελεγκτικές υ̟ηρεσίες, το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για
κοινο̟οίηση ̟ράξεων ̟ροσδιορισµού φόρου και λοι̟ών καταλογιστικών
̟ράξεων εκτίνεται µέχρι την ηµεροµηνία ̟ου είχε το δικαίωµα η
καταργούµενη ελεγκτική υ̟ηρεσία να κοινο̟οιήσει τις σχετικές ̟ράξεις. Στις
ως άνω ̟ερι̟τώσεις υ̟οθέσεων οι αρµόδιες ̟λέον για τον έλεγχο υ̟ηρεσίες
εκδίδουν σχετικές εντολές ελέγχου σε αντικατάσταση των εντολών ̟ου είχαν
εκδοθεί α̟ό τις καταργούµενες υ̟ηρεσίες.

5.

Το γενικό αρχείο του ∆.Ε.Κ. Αθηνών ̟εριέρχεται στη ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών
και του ∆.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στη ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης.

6.

Οι οργανικές θέσεις ̟ροσω̟ικού των ∆.Ε.Κ, καθώς και οι θέσεις των Ελεγκτών
Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσ̟ραξης των Εσόδων του Κράτους
̟εριέρχονται στις ∆.Ο.Υ Φορολογίας Ανωνύµων Εταιρειών και στις ∆.Ο.Υ Α΄
Τάξης, στις ο̟οίες µεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τό̟ον αρµοδιότητά
τους, ̟ροσαυξάνοντας αντίστοιχα τις οργανικές θέσεις αυτών, µε α̟όφαση
του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, η ο̟οία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

7.

Το ̟ροσω̟ικό ̟ου υ̟ηρετεί στις ̟ροαναφερθείσες οργανικές θέσεις
µετακινείται σε οργανικές µονάδες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Εσόδων.

8.

Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών καθορίζεται η ηµεροµηνία ̟αύσης
λειτουργίας των ελεγκτικών κέντρων ∆.Ε.Κ. Αθηνών και ∆.Ε.Κ.
Θεσσαλονίκης.

9.

Στο τέλος της υ̟ο̟ερί̟τωσης γ΄ της ̟ερί̟τωσης 3 της υ̟ο̟αραγράφου Ε2 της
̟αρ. Ε΄ του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), ό̟ως ισχύει,
̟ροστίθεται εδάφιο, ως εξής :
«Οι διατάξεις των ̟ερι̟τώσεων β΄, γ’ και δ΄ της ̟αρ. 2, ό̟ως αναριθµήθηκε η
̟ρώτη και ̟ροστέθηκε η τρίτη µε την ̟αρ. 5 του άρθρου 52 του ν. 4223/2013
(Α΄287), της ̟ερί̟τωσης β΄ της ̟αρ.5, των εδαφίων δ΄ και ε΄ της ̟αρ. 8, του
εδαφίου β΄ της ̟αρ.14, των ̟αρ.15, 19, 21, 22 και 23 του άρθρου 30 του ν.
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3296/2004 (Α΄253), εφαρµόζονται ανάλογα και για τις υ̟ηρεσίες της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.∆.Ε.) του Υ̟ουργείου Οικονοµικών,
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ̟ρολη̟τικού, ̟ροσωρινού και
τελωνειακού ελέγχου εφαρµογής της φορολογικής και τελωνειακής
νοµοθεσίας, καθώς και για ειδικά θέµατα φοροδιαφυγής, φοροα̟οφυγής,
λαθρεµ̟ορίας και σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις α̟άτης εναντίον των δηµοσίων
εσόδων. ».
10.

Η ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄81)
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ο κανονισµός λειτουργίας των Υ̟ηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Εσόδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, ο κανονισµός καθηκόντων
του ̟ροσω̟ικού τους και η ̟εριγραφή των θέσεων εργασίας αυτών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ
ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥΣ
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1.

α. Η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Εσόδων (Γ.Γ.∆.Ε.) του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, ̟ου συστήθηκε µε τις
διατάξεις της ̟ερί̟τωσης α΄ της ̟αρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2343/1995 (Α΄211)
και συγκροτήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ̟.δ. 167/1996 (Α΄ 128)
και η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσ̟ραξης ∆ηµοσίων
Εσόδων της ίδιας Γενικής Γραµµατείας, ̟ου συστήθηκε και συγκροτήθηκε µε
τις ίδιες διατάξεις, ανασυγκροτήθηκε και µετονοµάστηκε µε τις διατάξεις των
̟αρ. 1 έως 4 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180) και εξειδικεύθηκαν οι
αρµοδιότητες
των
Υ̟ηρεσιών
της
µε
την
αριθ.
∆6Α
1161279ΕΞ2011/25.11.2011 (Β΄2860) α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών,
συγχωνεύονται σε µία (1) Γενική ∆ιεύθυνση, στην ο̟οία υ̟άγονται οι
υφιστάµενες κατά την δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου Υ̟ηρεσίες των δύο (2)
συγχωνευόµενων Γενικών ∆ιευθύνσεων, φέρει τον τίτλο «Γενική ∆ιεύθυνση
Φορολογικής ∆ιοίκησης» και ασκεί τις ίδιες αρµοδιότητες µε τις αρµοδιότητες
των Γενικών αυτών ∆ιευθύνσεων.
β. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης της Γ.Γ.∆.Ε., ̟ου συστήθηκε
µε τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης ζ΄ της ̟αρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2343/1995,
συγκροτήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ̟.δ. 167/1996 και
ανακαθορίστηκε η διάρθρωσή της µε τις αριθ. ∆6Α 1066361 ΕΞ
2012/25.4.2012 και ∆6Α 1066367 ΕΞ 2012/25.4.2012 (Β΄1363) κοινές
α̟οφάσεις των Υ̟ουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, ό̟ως ισχύουν ύστερα α̟ό την αριθ. ∆6Α
1153490 ΕΞ 2013/8.10.2013 (Β΄2579) α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Γ.Γ.∆.Ε., µετονοµάζεται σε «Γενική ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού».

2.

α. Η αυτοτελής Υ̟ηρεσία Εσωτερικών Υ̟οθέσεων της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Εσόδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, ειδική α̟οκεντρωµένη
υ̟ηρεσία, ε̟ι̟έδου ∆ιεύθυνσης, η ο̟οία συγκροτείται α̟ό την ∆ιεύθυνση
Εσωτερικών Υ̟οθέσεων και, ως ̟αράρτηµα, την Υ̟οδιεύθυνση Εσωτερικών
Υ̟οθέσεων, ̟ου συστήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α΄
66), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 18 του άρθρου 55
του ν. 4002/2011 (Α΄180) και του άρθρου 12 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17), ό̟ως
ισχύουν, οργανώθηκε και διαρθρώθηκε µε την αριθµ. ∆.Π.Ε. 1016047 ΕΞ
2012/26-01-2012 (Β΄ 659) κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών,
µεταφέρθηκε στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων µε τις διατάξεις της
̟ερί̟τωσης 1 της ̟αραγράφου Β1 του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4152/2013
(Α΄107) και µε την αριθµ. ∆6Α 1113773 ΕΞ 2013/15-7-2013 (Β΄ 1748) α̟όφαση
του Υ̟ουργού Οικονοµικών, µετονοµάζεται σε «∆ιεύθυνση Εσωτερικών
Υ̟οθέσεων» και υ̟άγεται α̟ευθείας στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.∆.Ε.).
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β. Συστήνεται στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών υ̟ηρεσία ε̟ι̟έδου ∆ιεύθυνσης,
µε τίτλο «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου», η ο̟οία υ̟άγεται α̟ευθείας στον
Υ̟ουργό Οικονοµικών και διαρθρώνεται σε τρία τµήµατα ως ακολούθως:
(αα) Τµήµα Α΄- Εσωτερικού Ελέγχου
(ββ) Τµήµα Β΄- Εσωτερικών Υ̟οθέσεων
(γγ) Τµήµα Γ΄- Ελέγχου Πληροφοριακών Συστηµάτων
γ. Συστήνεται στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών ειδική α̟οκεντρωµένη υ̟ηρεσία, µε τίτλο «∆ιεύθυνση
Εσωτερικού Ελέγχου», υ̟αγόµενη α̟ευθείας στον Γενικό Γραµµατέα, στην
ο̟οία συγχωνεύονται η ∆ιεύθυνση Ε̟ο̟τείας Εσωτερικού Ελέγχου και η
Υ̟ηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής
Ε̟ιθεώρησης της Γ.Γ.∆.Ε..
δ. Συστήνεται στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών υ̟ηρεσία, µε τίτλο «∆ιεύθυνση
Φορολογικής Πολιτικής», η ο̟οία υ̟άγεται στην Γενική ∆ιεύθυνση
Οικονοµικής Πολιτικής του ίδιου Υ̟ουργείου και διαρθρώνεται σε τρία
τµήµατα ως ακολούθως:
(αα) Τµήµα Α΄- Φορολογικής Πολιτικής και Νοµοθεσίας
(ββ) Τµήµα Β΄ - Ανάλυσης Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Ε̟ι̟τώσεων
Φορολογικής Πολιτικής
(γγ) Τµήµα Γ΄ - ∆ιεθνών Πρακτικών και Σχέσεων Φορολογικής Πολιτικής.
ε. Συστήνεται στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών τµήµα υ̟αγόµενο α̟ευθείας στον Γενικό Γραµµατέα αυτής, µε
τίτλο «Αυτοτελές Τµήµα Ελέγχου ∆ιαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων».
στ. Μετονοµάζεται η ∆ιεύθυνση Προσω̟ικού Γ.Λ.Κ. της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ιοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων α̟ό την Ε.Ε.
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών σε «∆ιεύθυνση Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού και Οργάνωσης
ΥΠ.ΟΙΚ.», υ̟αγόµενη στον Γενικό Γραµµατέα του Υ̟ουργείου Οικονοµικών,
και διαρθρώνεται σε ̟έντε τµήµατα και ένα γραφείο, υ̟αγόµενο α̟ευθείας
στον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης, ως ακολούθως:
(αα) Τµήµα Α΄ - Προγραµµατισµού, Ανά̟τυξης και Εκ̟αίδευσης
(ββ) Τµήµα Β΄ - Υ̟ηρεσιακών Μεταβολών
(γγ) Τµήµα Γ΄ - Μητρώου, ∆ικαιωµάτων και Υ̟οχρεώσεων, Οικονοµικών
Παροχών
(δδ) Τµήµα ∆΄ - Πειθαρχικής ∆ιαδικασίας
(εε) Τµήµα Ε΄ - Οργάνωσης και Ποιότητας
(στστ) Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατείας και Αρχείου
ζ. Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών καθορίζονται ή
ανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες των υ̟ηρεσιών των υ̟ο̟αραγράφων β΄ ,
δ΄ και στ΄ της ̟αρούσας ̟αραγράφου και κατανέµονται µεταξύ των
τµηµάτων τους. Με όµοια α̟όφαση µ̟ορεί να ανακαθορίζονται ή να
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εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του
∆ιαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων.

Αυτοτελούς

Τµήµατος

Ελέγχου

3.

α) Της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικής ∆ιοίκησης ̟ροΐσταται υ̟άλληλος,
κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων ̟ροσωρινών
κλάδων.
β) Της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Εσόδων ̟ροΐσταται υ̟άλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονοµικών
Ε̟ιθεωρητών.
γ) Της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υ̟ουργείου Οικονοµικών
̟ροΐσταται υ̟άλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονοµικών
Ε̟ιθεωρητών.
δ) Της ∆ιεύθυνσης Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού και Οργάνωσης ΥΠΟΙΚ
̟ροΐσταται υ̟άλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών,
ε)
Του Αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαχείρισης Εθνικών
Κληροδοτηµάτων ̟ροΐσταται υ̟άλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου
Οικονοµικών Ε̟ιθεωρητών.

4.

α. Ορίζεται η 30η Ιουνίου 2014 ως χρόνος ̟αύσης λειτουργίας της Γενικής
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Ε̟ιθεώρησης, ̟ου συστήθηκε µε τις διατάξεις της
̟ερί̟τωσης η΄ της ̟αρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2343/1995 και συγκροτήθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 2 του ̟.δ. 167/1996, καθώς και των Οργανικών
Μονάδων αυτής.
Α̟ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ̟αρόντος και µέχρι του χρόνου
̟αύσης λειτουργίας της, η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Ε̟ιθεώρησης και οι
υφιστάµενες οργανικές µονάδες αυτής, εκτός α̟ό την ∆ιεύθυνση Ε̟ο̟τείας
Εσωτερικού Ελέγχου και την Υ̟ηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργούν
α̟οκλειστικά και µόνο, ̟ροκειµένου να ολοκληρώσουν τις εκκρεµείς
υ̟οθέσεις τους.
β. Ένα µήνα µετά α̟ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ̟αρόντος :
(αα) οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ε̟ο̟τείας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς
και της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής
Ε̟ιθεώρησης, οι τυχόν εκκρεµείς υ̟οθέσεις και η ολοκλήρωση των εντολών
τους, καθώς και το υ̟ηρεσιακό τους αρχείο, µεταφέρονται στην Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου του Υ̟ουργείου Οικονοµικών και στην ∆ιεύθυνση
Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.∆.Ε., κατά λόγο αρµοδιότητας, αντίστοιχα.
(ββ) οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ε̟ιθεώρησης Υ̟ηρεσιών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Ε̟ιθεώρησης, οι τυχόν εκκρεµείς υ̟οθέσεις, η
ολοκλήρωση των εντολών αυτής και το υ̟ηρεσιακό της αρχείο, καθώς και οι
αρµοδιότητες, το αρχείο και η ολοκλήρωση των εντολών των ̟εριφερειακών
Υ̟ηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Ε̟ιθεώρησης, µεταφέρονται
στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υ̟ουργείου Οικονοµικών και στην
∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υ̟οθέσεων της Γ.Γ.∆.Ε., καθώς και στις καθ’ ύλην
αρµόδιες υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου, κατά λόγο αρµοδιότητα, αντίστοιχα.
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(γγ) οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ε̟ιθεώρησης ∆ιαχείρισης Εθνικών
Κληροδοτηµάτων, το αρχείο, οι τυχόν εκκρεµείς υ̟οθέσεις και η ολοκλήρωση
των εντολών τους, µεταφέρονται στο Αυτοτελές Τµήµα Ελέγχου ∆ιαχείρισης
Εθνικών Κληροδοτηµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας
του Υ̟ουργείου Οικονοµικών.
(δδ) Οι οργανικές θέσεις του κλάδου Οικονοµικών Ε̟ιθεωρητών, καθώς και
των λοι̟ών κλάδων ̟ροσω̟ικού των οργανικών µονάδων της Γενικής
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Ε̟ιθεώρησης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Εσόδων (Γ.Γ.∆.Ε.), καθώς και της Υ̟ηρεσίας Εσωτερικών Υ̟οθέσεων της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.∆.Ε.) ορίζονται ως οργανικές
θέσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, της
∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υ̟οθέσεων
της Γ.Γ.∆.Ε. και του Αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαχείρισης Εθνικών
Κληροδοτηµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας, στις ο̟οίες
µεταφέρεται το υφιστάµενο ̟ροσω̟ικό. Η κατανοµή των ̟ροαναφερθέντων
οργανικών θέσεων µεταξύ του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας
Περιουσίας, για την στελέχωση των υ̟ηρεσιών τους, καθορίζεται µε α̟όφαση
του Υ̟ουργού Οικονοµικών, ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
γ. Με α̟οφάσεις των, κατά ̟ερί̟τωση, αρµόδιων οργάνων µ̟ορεί να
καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των
Γενικών ∆ιευθύνσεων Φορολογικής ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού και ο χρόνος ̟αύσης
λειτουργίας των Γενικών ∆ιευθύνσεων Φορολογίας, Φορολογικών Ελέγχων
και Είσ̟ραξης ∆ηµοσίων Εσόδων και ∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης, καθώς και
να ανακαθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, των ∆ιευθύνσεων
Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υ̟οθέσεων της Γ.Γ.∆.Ε. και ο χρόνος
̟αύσης λειτουργίας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Ε̟ιθεώρησης,
των Υ̟ηρεσιών αυτής και της υφιστάµενης Υ̟ηρεσίας Εσωτερικών
Υ̟οθέσεων της Γ.Γ.∆.Ε., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5.

Στην ̟ερί̟τωση 3 της υ̟ο̟αραγράφου Ε.2 της ̟αραγράφου Ε΄ του άρθρου
̟ρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), ό̟ως ̟ροστέθηκε µε την ̟ερί̟τωση 1 της
υ̟ο̟αραγράφου Β.1 της ̟αραγράφου Β΄ του άρθρου ̟ρώτου του
ν.4152/2013 (Α΄107), ̟ροστίθεται υ̟ο̟ερί̟τωση ε’, ως εξής :
«ε. Η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών µεταφέρεται δέκα (10) ηµέρες µετά α̟ό την δηµοσίευση του
̟αρόντος στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων και υ̟άγεται α̟ευθείας
στον Γενικό Γραµµατέα αυτής.».

6.

α. Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 27 του Π∆ 85/2005 οι λέξεις: «των κλάδων
Εφοριακών, Τελωνειακών και Πληροφορικής» διαγράφονται.
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β. Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 27 του Π∆ 85/2005, ό̟ως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 6 του νόµου 3943/2011, οι λέξεις: «̟ροέρχονται α̟ό τους
κλάδους Εφοριακών και Τελωνειακών ή α̟ό αυτούς ̟ου υ̟ηρετούν σε θέσεις
Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσ̟ραξης των Εσόδων του Κράτους
και» διαγράφονται.
γ. Στην ̟ερί̟τωση α της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 27 του Π∆ 85/2005 οι
λέξεις: «των κλάδων Εφοριακών ή Τελωνειακών» διαγράφονται.
7.

α. Η ̟ροθεσµία τριών µηνών για τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων, ̟ου ορίζεται στην υ̟ο̟αράγραφο Β.11 της
̟αραγράφου Β του άρθρου ̟ρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), η ο̟οία
̟αρατάθηκε για χρονικό διάστηµα τριών µηνών µε την ̟αράγραφο 1 του
άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), ̟αρατείνεται α̟ό τότε ̟ου έληξε έως
31.12.2013.
β. Α̟ό 1.1.2014 η καταβολή των α̟οδοχών στο ̟άσης φύσεως α̟οσ̟ασµένο
̟ροσω̟ικό στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων δύναται να
διενεργείται α̟ό το φορέα ̟ροέλευσης.

8.

α. Ο δηµοσιονοµικός έλεγχος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
̟ραγµατο̟οιείται σύµφωνα µε το ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) ό̟ως ισχύει και
υ̟άγεται στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης του στοιχείου β’ του άρθρου 1 του
̟δ 24/2008 (ΦΕΚ Α 48) ό̟ως ισχύει. Α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας, τα
̟ροβλε̟όµενα στην ̟αράγραφο 4 του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ Α 138) ό̟ως ισχύει
διενεργούνται α̟ό την Υ̟ηρεσία ∆ιεθνούς Ανα̟τυξιακής Συνεργασίας
(Υ∆ΑΣ) του Υ̟ουργείου Εξωτερικών.
β. Στις οργανικές θέσεις του άρθρου 7 του ν.3492/2006 ό̟ως ισχύει
µεταφέρονται και ̟ροστίθενται εκατό (100) οργανικές θέσεις του κλάδου
Οικονοµικών Ε̟ιθεωρητών και στις ο̟οίες µεταφέρεται το υφιστάµενο
̟ροσω̟ικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΣΤ:
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
1.

α.
H ̟αράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 36
1. Το ε̟άγγελµα του αδειούχου φαρµακο̟οιού και η λήψη άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας φαρµακείου α̟ό αδειούχο φαρµακο̟οιό, ό̟ως
̟ροσδιορίζεται α̟ό το ν. 5607/1932 (Α’ 300), ό̟ως αυτός ισχύει, δεν
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υ̟όκεινται σε κανένα ̟εριορισµό ̟λην των σχετικών µε τα ̟ληθυσµιακά
όρια.»
β.

Το άρθρο 7 του ν. 328/1976 (Α΄ 128) καταργείται.

γ.

Το άρθρο 20 του ν. 5607/1932 (Α΄ 300) καταργείται.

2.

Το άρθρο 8 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138) καταργείται.

3.

α.
Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
328/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εκµετάλλευση φαρµακείου ή φαρµακα̟οθήκης ε̟ιτρέ̟εται η
σύσταση
οµόρρυθµης
ή ετερόρρυθµης εταιρείας µόνο µεταξύ
φαρµακο̟οιών.».
β.
Το τρίτο εδάφιο της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011
καταργείται.

4.

Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 36 του νόµου 3918/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Ε̟ιτρέ̟εται η µεταφορά και η ίδρυση φαρµακείων κατ` εξαίρεση των
διατάξεων της ̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος άρθρου, ̟λησίον δηµόσιων
νοσοκοµείων και σε α̟όσταση έως εκατό (100) µέτρων εκατέρωθεν του µέσου
της εξωτερικής κεντρικής ̟ύλης του νοσοκοµείου και στις δύο (2) οικοδοµικές
γραµµές της οδού ε̟ί της ο̟οίας βρίσκεται η ̟ύλη. Ο αριθµός των νέων
φαρµακείων δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τον αριθµό των ήδη λειτουργούντων
στην ̟εριοχή ̟ου ορίστηκε στο ̟ροηγούµενο εδάφιο κατά τη δηµοσίευση του
̟αρόντος.»

5.

Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 36 του νόµου 3918/2011 καταργείται.

6.

Το άρθρο 8, η ̟αρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 13 του ν. 5607/1932
καταργούνται.

7.

α.
Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 2 του ̟.δ.
88/2004 (Α΄ 68)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η φαρµακα̟οθήκη είναι ανεξάρτητος ενιαίος χώρος ευρισκόµενος σε ένα
ή ̟ερισσότερα ε̟ί̟εδα (ηµιυ̟όγειο, ισόγειο, ένα ή ̟ερισσότερους ορόφους), ο
ο̟οίος διαθέτει φυσικό και τεχνητό φωτισµό, αερισµό, α̟οχέτευση,
κλιµατισµό, ψυκτικούς χώρους και είναι σύµφωνος µε τις ισχύουσες
̟ολεοδοµικές διατάξεις».
β.
Η ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 1963/1991
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Το φαρµακο̟ωλείο λειτουργεί στο ισόγειο του καταστήµατος και είναι
χώρος κυρίας χρήσεως».
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γ.
8.

Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 4 του ̟.δ. 88/2004 καταργείται.

α.
Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172) ̟ερί τιµολόγησης
και ανώτατων τιµών δεν έχουν εφαρµογή ε̟ί των φαρµακευτικών ̟ροϊόντων
τα ο̟οία ταξινοµούνται, µε α̟όφαση του Ε.Ο.Φ., στα «µη
συνταγογραφούµενα φάρµακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ).
β.
Για όσα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ κυκλοφορούν ήδη στην Ελλάδα κατά τη
δηµοσίευση του ̟αρόντος, οι τιµές δεν αυξάνονται έως και την 31η
∆εκεµβρίου 2016.
γ.
Τα νέα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ ̟ου θα τεθούν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα µετά
την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου και για τα ο̟οία υ̟άρχουν ήδη σε
κυκλοφορία όµοια ως ̟ρος τις δραστικές ουσίες, τις ̟εριεκτικότητες και τις
φαρµακοτεχνικές µορφές, θα διατίθενται στις ίδιες ή κατώτερες τιµές µε αυτές
των οµοίων ήδη κυκλοφορούντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρούσας
υ̟ο̟αραγράφου, ενώ αυτά µε δραστικές ουσίες ̟ου δεν υ̟άρχουν στην
Ελληνική αγορά, τιµολογούνται µε βάση τον µέσο όρο των τριών
χαµηλότερων χωρών -µελών της Ε.Ε. και, στη συνέχεια, εφαρµόζονται οι
διατάξεις της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου. Για υ̟άρχοντα φάρµακα του
θετικού ή αρνητικού καταλόγου ̟ου θα χαρακτηριστούν αρµοδίως α̟ό τον
ΕΟΦ ως ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, ισχύουν στη συνέχεια οι διατάξεις της ̟αρούσας
υ̟ο̟αραγράφου. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται αύξηση των τιµών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. έως την
31η ∆εκεµβρίου 2016.
δ.
Οι ̟εριορισµοί στις εκ̟τώσεις καθώς και η διαδικασία γνωστο̟οίησης
̟ωλήσεων δεν έχουν εφαρµογή ε̟ί των φαρµακευτικών ̟ροϊόντων ̟ου
χορηγούνται µε α̟όφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «µη
συνταγογραφούµενα φάρµακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.).
ε.
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Υγείας καθορίζεται κάθε σχετική
λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων ως ̟ρος τη διάθεση
και την τιµολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
στ.
Κάθε αντίθετη διάταξη µε την ̟αρούσα υ̟ο̟αράγραφο και ειδικότερα
οι διατάξεις ̟ερί ανώτατης χονδρικής τιµής, ανώτατης λιανικής τιµής,
καθαρής τιµής ̟αραγωγού ή εισαγωγέα, ̟ερί τιµολόγησης γενοσήµων, η
διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τον καθορισµό ή µεταβολή τιµής, η
τιµολόγηση φαρµάκων αναφοράς, οι χορηγούµενες ̟ιστώσεις, οι ̟εριορισµοί
στις εκ̟τώσεις καθώς και η διαδικασία γνωστο̟οίησης ̟ωλήσεων δεν έχουν
εφαρµογή ε̟ί των φαρµακευτικών ̟ροϊόντων ̟ου χορηγούνται µε α̟όφαση
του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «µη συνταγογραφούµενα φάρµακα»
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.).

9.

Οι ̟αράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 11 του ν. 5607/1932 καταργούνται.
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10.

Στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) ̟ροστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Τα ̟οσοστά κέρδους και ανώτατα όρια αυτών της ̟αρούσης ̟αραγράφου
δεν αφορούν φαρµακευτικά ̟ροϊόντα ̟ου χορηγούνται µε α̟όφαση του
Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως «µη συνταγογραφούµενα φάρµακα»
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.)».

11.

α.
H ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αραγράφου 1 και η ̟ερί̟τωση α΄ της
̟αραγράφου 2 του άρθρου 3 της Υ.Α. 325/5851/Γ.Π./2014 (Β 88) ∆ιατάξεις
Τιµολόγησης Φαρµάκων (Β’ 1446) καταργούνται.
β. H ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αραγράφου 1 και η ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αραγράφου 2
του άρθρου 3 της Υ.Α. Γ.Υ./ΟΙΚ. 3457/2014 (Β΄ 64) «Ρύθµιση θεµάτων
τιµολόγησης φαρµάκων» καταργούνται.

12.

Στην ̟ερί̟τωση β’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983
̟ροστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η ̟αρούσα ̟ερί̟τωση β’ δεν τυγχάνει εφαρµογής ε̟ί φαρµακευτικών
̟ροϊόντων ̟ου χορηγούνται µε α̟όφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή
ως «µη συνταγογραφούµενα φάρµακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.)»

13.

Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Όλα τα φαρµακεία µ̟ορούν να λειτουργούν κατά τις α̟ογευµατινές
ώρες α̟ό ∆ευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο. Με την ε̟ιφύλαξη
του εδαφίου β’ της ̟αρούσης ̟αραγράφου, η ε̟ιλογή και τήρηση τυχόν
διευρυµένου ωραρίου λειτουργίας φαρµακείου γίνεται ελεύθερα α̟ό τον
εκάστοτε αδειούχο φαρµακο̟οιό. Το διευρυµένο ωράριο δεν είναι
υ̟οχρεωτικό να δηλωθεί εκ των ̟ροτέρων στους οικείους φαρµακευτικούς
συλλόγους και στον αρµόδιο Περιφερειάρχη και δεν είναι α̟αραίτητο να
ταυτίζεται ή να συµ̟ί̟τει µε αυτό των εφηµεριών, ό̟ως αυτές ορίζονται α̟ό
τον οικείο φαρµακευτικό σύλλογο.
β) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικείος φαρµακο̟οιός ε̟ιθυµεί να τηρήσει διευρυµένο
ωράριο και το φαρµακείο να ̟εριλαµβάνεται στους µηνιαίους ̟ίνακες
εφηµεριών των οικείων φαρµακευτικών συλλόγων αναφορικά µε το
διευρυµένο αυτό ωράριο, ο φαρµακο̟οιός υ̟οχρεούται να δηλώσει το
διευρυµένο ωράριο στους οικείους φαρµακευτικούς συλλόγους και στον
αρµόδιο Περιφερειάρχη µέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεµβρίου κάθε
έτους, ̟ροκειµένου να λειτουργεί το φαρµακείο κατά το ̟ρώτο ή το δεύτερο
εξάµηνο κάθε έτους αντίστοιχα. Ο οικείος Περιφερειάρχης υ̟οχρεούται να
ανακοινώνει το σύνολο των δηλώσεων των φαρµακο̟οιών µέχρι τις 31
Μαΐου και 30 Νοεµβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρµακευτικοί σύλλογοι
υ̟οχρεούνται να αναφέρουν στους µηνιαίους ̟ίνακες εφηµέριων και τα
φαρµακεία ̟ου λειτουργούν ̟έραν του νοµίµου ωραρίου. Το διευρυµένο
ωράριο στην ̟ερί̟τωση του ̟αρόντος εδαφίου β’ θα ̟ρέ̟ει να συµ̟ί̟τει
κατ’ ελάχιστον µε αυτό των εφηµέριων ό̟ως το ορίζει ο οικείος
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φαρµακευτικός σύλλογος και θα ̟ρέ̟ει να τηρείται για όλο το χρονικό
διάστηµα ̟ου έχει δηλώσει ο φαρµακο̟οιός. Η µη τήρηση του διευρυµένου
ωραρίου στην ̟ερί̟τωση του ̟αρόντος εδαφίου β’ ε̟ιφέρει τις
̟ροβλε̟όµενες α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία για τις εφηµερίες κυρώσεις.
γ) Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ρυθµίζεται κάθε τεχνική
λε̟τοµέρεια εφαρµογής της ̟αρούσας
̟αραγράφου.»
14.

Οι ̟ερι̟τώσεις δ’ και ε’ του άρθρου 2 της ΥΑ Α6/4171/1987 (Β΄ 361)
καταργούνται.

15.

Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 6 της ΥΑ Υ3/3211/2000 «∆ιαιτητικά τρόφιµα
για ιατρικούς σκο̟ούς» (Β’ 1185) καταργείται.

16.

Τα ̟ροϊόντα ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής της ΥΑ
ΓΠ/οικ.103499/2013 µ̟ορούν να διατίθενται και εξ α̟οστάσεως στο κοινό
µέσω των υ̟ηρεσιών της κοινωνίας της ̟ληροφορίας.

17.

Η ̟ερί̟τωση 1 της ̟αραγράφου Β4 του άρθρου 1 της Υ.Α.
∆ΥΓ3(α)/127858/2004 (Β` 284) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε τρεις (3) χώρες της Ε.Ε. χωρίς να
α̟αιτείται ιατρική συνταγή».

18.

Η ΥΑ ∆ΥΓ3/109282/2011 (Β΄ 2251) καταργείται

19.

α. Στην ̟αράγραφο Η.4. του ν. 4093/2012 µε τίτλο «ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ» ̟ροστίθεται ̟ρώτο εδάφιο ως εξής:
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α` 32) εφαρµόζονται
στην ̟ώληση ̟ροϊόντων κα̟νού υ̟ό τους όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις διάθεσης
̟ου ορίζονται στο ν. 3730/2008.»
β. Η Εγκύκλιος ∆ΥΓ6/Γ.Π.οικ./82881/5.9.2013 «Εφαρµογή Γνωµοδότησης
του ΝΣΚ για τα σηµεία ̟ώλησης των κα̟νικών ̟ροϊόντων» καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.2: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
1.

α.
Ε̟ιτρέ̟εται η διακίνηση ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων για
θέρµανση α̟ό κάτοχο άδειας λειτουργίας ̟ρατηρίου υγρών καυσίµων, ̟ου
έχει σύµβαση α̟οκλειστικής συνεργασίας µε συγκεκριµένη εταιρεία εµ̟ορίας
και διανοµής ̟ετρελαιοειδών µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο, εφόσον κατά τη
συγκεκριµένη διακίνηση το βυτιοφόρο δεν φέρει ̟αρα̟λανητικό ως ̟ρος την
̟ροέλευση σήµα.
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β. Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 116 της ΥΑ Α2-861/2013 (Β’ 2044)
καταργείται.
2.

α.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η διάθεση ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων α̟ό:
i) Κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίµων σε άλλο κάτοχο
άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίµων.
ii) Κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίµων, ο ο̟οίος δεν
είναι και κάτοχος άδειας Πωλητή ̟ετρελαίου για θέρµανση, σε κάτοχο άδειας
Πωλητή ̟ετρελαίου για θέρµανση, µε ή χωρίς ίδιους α̟οθηκευτικούς χώρους.
β. Κάτοχος Άδειας Πωλητή ̟ετρελαίου για θέρµανση µε ίδιους
α̟οθηκευτικούς χώρους, ανεξαρτήτως του αν διαθέτει και άδεια Λειτουργίας
Πρατηρίου υγρών καυσίµων, ε̟ιτρέ̟εται να ̟ροµηθεύεται ̟ετρελαιοειδή
̟ροϊόντα για θέρµανση α̟ό εταιρίες εµ̟ορίας ̟ετρελαιοειδών, ∆ιυλιστήρια
και εισαγωγές εφόσον, εφόσον, για την ̟ερί̟τωση των εισαγωγών υ̟άρχει
εγκατεστηµένο και σε ̟λήρη λειτουργία σύστηµα εισροών εκροών, καθώς και
να τα διαθέτει σε κατόχους Άδειας Πωλητή ̟ετρελαίου για θέρµανση χωρίς
ίδιους α̟οθηκευτικούς χώρους.
Kάτοχος Άδειας Πωλητή ̟ετρελαίου για θέρµανση χωρίς ίδιους
α̟οθηκευτικούς χώρους ε̟ιτρέ̟εται να ̟ροµηθεύεται ̟ετρελαιοειδή
̟ροϊόντα για θέρµανση είτε α̟ό κατόχους Άδειας Πωλητή ̟ετρελαίου για
θέρµανση µε ίδιους α̟οθηκευτικούς χώρους είτε α̟ό εταιρίες εµ̟ορίας
̟ετρελαιοειδών και ∆ιυλιστήρια.
γ. Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 116 της ΥΑ Α2-861/2013 (Β’ 2044)
καταργείται.

3.

Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο κάτοχος Άδειας ∆ιύλισης µ̟ορεί να διαθέτει ̟ετρελαιοειδή ̟ροϊόντα
στην εγχώρια αγορά µόνο σε κατόχους Άδειας Εµ̟ορίας, σε Μεγάλους
Τελικούς Καταναλωτές, στις Ένο̟λες ∆υνάµεις, σε Προµηθευτικούς
Συνεταιρισµούς ή Κοινο̟ραξίες της ̟αρ. 10 του άρθρου 7 και σε κατόχους
Άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της
̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ν.3054/2002. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας,
ο ο̟οίος ̟ροµηθεύεται ̟ετρελαιοειδή ̟ροϊόντα α̟ευθείας α̟ό κάτοχο Άδειας
∆ιύλισης, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος Προµηθευτικού Συνεταιρισµού ή
Κοινο̟ραξίας της ̟αρ. 10 του άρθρου 7, οφείλει να υ̟οβάλει σε αυτόν
υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) ότι δεν έχει συνάψει
σύµβαση α̟οκλειστικής ̟ροµήθειας α̟ό κάτοχο Άδειας Εµ̟ορίας ούτε φέρει
το Σήµα του κατόχου αυτού.»

4.

α.
Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας ̟ροµηθεύονται ̟ετρελαιοειδή
̟ροϊόντα α̟ό κατόχους Άδειας Εµ̟ορίας και κατόχους Άδειας ∆ιύλισης
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σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι
άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας του ̟ροηγούµενου εδαφίου υ̟οχρεούνται να
̟ροβαίνουν στον εκτελωνισµό των ανωτέρω ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων. Η
µεταφορά των ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων ̟ου διακινούν οι κάτοχοι Άδειας
Λιανικής Εµ̟ορίας ̟ραγµατο̟οιείται µε βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.∆.Χ.),
ιδιόκτητο ή µισθωµένο. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας φέρει την
α̟οκλειστική ευθύνη για την ̟οιότητα και την ̟οσότητα των ̟ροϊόντων ̟ου
διακινεί και διαθέτει. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας των κατηγοριών
µε τα στοιχεία α`, β` και γ` της ̟αραγράφου 3, µ̟ορούν να χρησιµο̟οιούν
για τη µεταφορά των ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων τις υ̟ηρεσίες τρίτων
(µεταφορέων), µη κατόχων άδειας κατά το νόµο αυτό, και στους ο̟οίους δεν
̟ραγµατο̟οιείται µεταβίβαση της κυριότητας των µεταφερόµενων
̟ροϊόντων. Η µεταφορά και η ̟ώληση των ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων
γίνεται µε ̟αραστατικά των κατόχων Άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας. Τα
ανωτέρω µεταφορικά µέσα ̟ου χρησιµο̟οιούνται για τη διακίνηση των
̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων των κατόχων άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας των
κατηγοριών µε τα στοιχεία α’ , β’ και γ’ της ̟αραγράφου 3, ̟ρέ̟ει να φέρουν
εµφανώς, κατά ̟ερί̟τωση, το εµ̟ορικό σήµα του κατόχου της άδειας
Εµ̟ορίας, εφόσον ̟ροµηθεύονται ̟ετρελαιοειδή ̟ροϊόντα α̟ό κάτοχο
άδειας Εµ̟ορίας µε βάση α̟οκλειστική σύµβαση και φέρουν στο ̟ρατήριο
τους το εµ̟ορικό σήµα αυτού, άλλως, κατά ̟ερί̟τωση, το εµ̟ορικό σήµα του
κατόχου της Άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας, του Συνεταιρισµού ή της
Κοινο̟ραξίας στην ο̟οία ανήκουν, ή το εµ̟ορικό σήµα του µεταφορέα µε
τον ο̟οίο έχει συναφθεί σύµβαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
̟αρόντος νόµου. Η δα̟άνη εγκατάστασης του σήµατος αυτού βαρύνει τον
ιδιοκτήτη του µεταφορικού µέσου, ενώ σε ̟ερί̟τωση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης ή αγοράς µε ̟αρακράτηση κυριότητας, η δα̟άνη βαρύνει τον
µισθωτή ή τον αγοραστή του µεταφορικού µέσου, αντίστοιχα. Με α̟όφαση
του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται οι
λε̟τοµέρειες εφαρµογής της σήµανσης των ανωτέρω µεταφορικών µέσων.»
β.
Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εµ̟ορίας, εφόσον τροφοδοτείται α̟οκλειστικά
α̟ό έναν κάτοχο άδειας εµ̟ορίας, υ̟οχρεούται να αναρτά σε εµφανές
σηµείο του ̟ρατηρίου του το εµ̟ορικό σήµα του κατόχου άδειας εµ̟ορίας,
άλλως, κατά ̟ερί̟τωση, το εµ̟ορικό σήµα του κατόχου της Άδειας Λιανικής
Εµ̟ορίας, του Συνεταιρισµού ή της Κοινο̟ραξίας στην ο̟οία είναι µέλη Με
α̟όφαση του Υ̟ουργού Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας ή α̟όφαση του
άρθρου 4 του ν. 4177/2013 (Β΄173) καθορίζονται οι λε̟τοµέρειες για την
καθιέρωση του ειδικού σήµατος.»
5.

Το τελευταίο εδάφιο της ̟αρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Προµηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισµοί ή οι Κοινο̟ραξίες ε̟ιτρέ̟εται να
διαθέτουν ή να χρησιµο̟οιούν ίδιους α̟οθηκευτικούς χώρους ̟έραν αυτών
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̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις Άδειες Λειτουργίας των ̟ρατηρίων ̟ου είναι µέλη
του Συνεταιρισµού ή της Κοινο̟ραξίας, εφόσον έχουν εγκατεστηµένο και σε
̟λήρη λειτουργία σύστηµα εισροών εκροών σε αυτούς.»
6.

Η ̟αράγραφος 11 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως
εξής:
«11. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α΄,
β΄ της ̟αραγράφου 3 και γ΄ κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 6 του
άρθρου 7, µ̟ορούν να ̟ραγµατο̟οιούν εισαγωγές ̟ετρελαιοειδών
̟ροϊόντων, εφόσον τα ̟ροϊόντα αυτά ̟ροορίζονται α̟οκλειστικά για την
̟ροµήθεια των ̟ρατηρίων τους και τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας για τις Εισαγωγές, του Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 12 για
την τήρηση α̟οθεµάτων ασφαλείας και εφόσον είναι εγκατεστηµένο και σε
̟λήρη λειτουργία σύστηµα εισροών εκροών».

7.

Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εµ̟ορίας Πωλητή ̟ετρελαίου θέρµανσης
υ̟οχρεούται σε οµαλή και συνεχή τροφοδοσία της κατανάλωσης ανάλογα µε
την άδειά του. Ε̟ίσης φέρει την ευθύνη, κατά τις διατάξεις ̟αρόντος νόµου
αυτού, για τη διακίνηση των ̟ροϊόντων ̟ου εµ̟ορεύεται και ̟ρος τούτο
εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση των α̟αραίτητων α̟οθηκευτικών χώρων,
εξο̟λισµού και µεταφορικών µέσων, οι ο̟οίοι χρησιµο̟οιούνται
α̟οκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες άσκησης της Λιανικής Εµ̟ορίας α̟ό
τον Πωλητή ̟ετρελαίου θέρµανσης. Όσοι κατέχουν άδεια Πωλητή ̟ετρελαίου
θέρµανσης και διαθέτουν α̟οθηκευτικούς χώρους δύνανται να
̟ροµηθεύονται τα ̟ροϊόντα αυτά είτε α̟ό εταιρείες εµ̟ορίας µε άδεια
κατηγορίας Α’ είτε α̟ό διυλιστήρια είτε α̟ό εισαγωγές εφόσον, για την
̟ερί̟τωση των εισαγωγών υ̟άρχει εγκατεστηµένο και σε ̟λήρη λειτουργία
σύστηµα εισροών εκροών. Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή ̟ετρελαίου
θέρµανσης δεν διαθέτουν α̟οθηκευτικούς χώρους δύνανται να
̟ροµηθεύονται τα ̟ροϊόντα αυτά είτε α̟ό άλλους κατόχους Άδειας ̟ου
διαθέτουν τέτοιους χώρους, είτε α̟ό εταιρείες εµ̟ορίας µε άδεια κατηγορίας
Α` και α̟ό διυλιστήρια. Η σύµβαση ̟ροµήθειας ̟ου συνά̟τουν οι κάτοχοι
Άδειας Πωλητή ̟ετρελαίου θέρµανσης ̟ου δεν διαθέτουν α̟οθηκευτικούς
χώρους υ̟οβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της
Περιφέρειας εντός 10 ηµερών α̟ό την σύναψη της και στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
κατά τις κείµενες διατάξεις. Σε ̟ερί̟τωση λύσης της σύµβασης για
ο̟οιονδή̟οτε λόγο, οι ̟ωλητές λιανικής υ̟οχρεούνται να συνά̟τουν άµεσα
νέα σύµβαση µε άλλο ̟ωλητή χονδρικής - λιανικής ακολουθώντας την ίδια
διαδικασία. Ο εκάστοτε κύριος των ανωτέρω ̟ετρελαιοειδών ̟ροϊόντων φέρει
την α̟οκλειστική ευθύνη για την ̟οιότητα και ̟οσότητα των ̟ροϊόντων ̟ου
διακινεί και διαθέτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.
3054/2002 ό̟ως ισχύει.»

8.

Η ̟αράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 καταργείται.
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9.

10.

Τα εδάφια τέταρτο και ε̟όµενα της ̟αραγράφου 1β του άρθρου 21 της
ΥΑ ∆2/Α/Φ.8/16570/2005 (Β’ 1306), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε δυνάµει της ΥΑ
∆2/Α/19843/2011 (Β΄ 2191), καταργούνται.
Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 28 του ν. 4177/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Στην ίδια σύµβαση ̟ροβλέ̟εται η χονδρική τιµή ̟ώλησης των υγρών
καυσίµων και του υγραερίου κίνησης, η ο̟οία διαµορφώνεται ελεύθερα α̟ό
τα µέρη ύστερα α̟ό δια̟ραγµάτευση».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου καταργούνται:
1.
2.
1.
Οι διατάξεις του άρθρου 10, 11, 13, 14 του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος
1044/1971 (Α΄ 245) και το ̟.δ. 37/2009 (Α΄ 54).
2. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.δ.1044/1971.
3. Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.δ. 1044/1971.
4. Το άρθρο 18 του ν.δ.1044/1971.
5. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν.δ.1044/1971.
6. Οι ̟αράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.δ. 1044/1971.
7. Οι ̟αράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του ν.δ. 1044/1971.
8. Οι διατάξεις των ̟αραγράφων 1, 2, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου 23 του
Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος 1044/1971 και οι ΥΑ Π33-16881/2011 (Β’ 1351) και
ΥΑ 121427/1988 (Β’ 882).
9. Το άρθρο 24 του ν.δ.1044/1971 .
10. Η ̟ερί̟τωση β της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.δ. 1044/1971.
11. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν.δ. 1044/1971.
12. Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38).
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13. Η ̟ερί̟τωση β της ̟αραγράφου 2 και οι ̟ερι̟τώσεις α’ και β’ της
̟αραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3648/2008.
14. Το άρθρο 7 του ν. 3648/2008.
15. H KYA 5671/1487/1984 (Β’ 549).
16. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη µε την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ2
του ν. 4093/2012.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.4: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΩΝ
1.

α.
Οι ̟αράγραφοι 3α – 3δ του άρθρου 1 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271)
αντικαθίστανται ως εξής:
«3.α. Κάθε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ̟ου εκδίδει λογοτεχνικά βιβλία στην
Ελλάδα ή εισάγει λογοτεχνικά βιβλία ̟ου τυ̟ώνονται στο εξωτερικό στην
ελληνική γλώσσα οφείλει να καθορίζει την τιµή διάθεσής τους στο κοινό,
καθώς και τις ̟ρόσθετες ̟αροχές ̟ου µ̟ορούν να ̟ροσφέρονται στο κοινό
και να ενηµερώνει για την τιµή και τις ̟ρόσθετες ̟αροχές όσους
̟ροµηθεύονται αντίτυ̟α του βιβλίου για διάθεση στο κοινό.
Λογοτεχνικά βιβλία ̟ου κυκλοφορούν στην Ελλάδα α̟ό εκδοτικό οίκο ̟ου
έχει την έδρα του στην Ελλάδα και τα ο̟οία έχουν εκτυ̟ωθεί ή ανα̟αραχθεί
στο εξωτερικό για λογαριασµό του εκδοτικού οίκου, υ̟άγονται στη ρύθµιση
της ̟αραγράφου αυτής.
Α̟αγορεύεται η διάθεση λογοτεχνικών βιβλίων στο κοινό α̟ό τον ίδιο τον
εκδότη τους ή α̟ό τρίτο σε τιµή ̟ου υ̟ερβαίνει την τιµή ̟ου καθορίστηκε
α̟ό τον εκδότη ή είναι µικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιµής
αυτής. Όταν η ε̟ιχείρηση διάθεσης βιβλίων στο κοινό είναι εγκατεστηµένη σε
αnόσταση µεγαλύτερη των ̟ενήντα χιλιοµέτρων α̟ό την έδρα του εκδότη του
διατιθέµενου λογοτεχνικού βιβλίου, η διάθεσή του µ̟ορεί να γίνεται σε τιµή
̟ου υ̟ερβαίνει έως ̟έντε τοις εκατό (5%) την καθορισµένη α̟ό τον εκδότη
τιµής διάθεσής του στο κοινό.
Α̟αγορεύεται η ̟ροσφορά στο κοινό κατά τη διάθεση του λογοτεχνικού
βιβλίου ̟ροσθέτων ̟αροχών ̟ου δεν καθορίσθηκαν σύµφωνα µε τα
̟αρα̟άνω α̟ό τον εκδότη, καθώς και η διαφήµισή της κατά ̟αράβαση των
α̟αγορεύσεων αυτών.
Ως λογοτεχνικό βιβλίο θεωρείται για την εφαρµογή της ̟αρούσας
̟αραγράφου το λογοτεχνικό βιβλίο κατά το άρθρο 33 του ν. 2121/1993 (Α΄
25). Ως βιβλίο θεωρείται, για την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟αραγράφου, και
το CD-ROM, το DVD ROM, ο̟οιοσδή̟οτε τύ̟ος ψηφιακού κειµένου
(αρχείου) ̟ου ανα̟αράγει ακριβώς το ̟εριεχόµενο συγκεκριµένου βιβλίου,
καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).
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β. Ο εκδότης µ̟ορεί να ανακαθορίζει την τιµή διάθεσης του λογοτεχνικού
βιβλίου στο κοινό. Στην ̟ερί̟τωση αυτήν οφείλει να ενηµερώσει για την τιµή
αυτή όσους ̟ροµηθεύονται ή έχουν ̟ροµηθευτεί αντίτυ̟α του βιβλίου για
διάθεσή τους στο κοινό.
Όσοι ̟ροµηθεύονται ή έχουν ̟ροµηθευτεί αντίτυ̟α λογοτεχνικού βιβλίου
για ̟εραιτέρω διάθεσή τους στο κοινό, υ̟οχρεούνται να τα διαθέτουν σε τιµή
̟ου δεν υ̟ερβαίνει τη νέα τιµή ̟ου καθορίστηκε α̟ό τον εκδότη ούτε είναι
µικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιµής αυτής. Η υ̟οχρέωση αυτή
αρχίζει δεκα̟έντε ηµέρες α̟ό τότε ̟ου έλαβε γνώση του ανακαθορισµού
εκείνος ̟ου διαθέτει τα βιβλία στο κοινό.
Όταν ο εκδότης του λογοτεχνικού βιβλίου ανακαθορίζει την τιµή διάθεσής
του σε ύψος χαµηλότερο της τιµής ̟ου είχε αρχικό καθοριστεί, οφείλει µετά
α̟ό ε̟ιλογή αυτών ̟ου έχουν ̟ροµηθευτεί αντίτυ̟α για διάθεσή τους στο
κοινό είτε να τους καταβάλει ως α̟οζηµίωση τη διαφορά ανάµεσα στην
̟αλαιά και στη νέα τιµή ε̟ί τον αριθµό των αντιτύ̟ων ̟ου ο δικαιούχος της
α̟οζηµίωσης έχει ̟ροµηθευτεί, αλλά δεν έχει διαθέσει ακόµα στο κοινό είτε
να δεχθεί την ε̟ιστροφή των αντιτύ̟ων, ̟ου δεν έχουν ακόµα διατεθεί στο
κοινό στην τιµή µε την ο̟οία έγινε η ̟ροµήθεια των αντιτύ̟ων.
γ. ∆εν θεωρείται υ̟έρβαση της καθορισµένης α̟ό τον εκδότη τιµής διάθεσης
του λογοτεχνικού βιβλίου στο κοινό η αµοιβή για συµ̟ληρωµατικές
υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχονται στο κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου.
δ. Οι διατάξεις των ̟ροηγούµενων εδαφίων δεν ισχύουν για τα λογοτεχνικά
βιβλία ̟ου ε̟ανεκδίδονται αναµορφωµένα ή µη α̟ό τον ̟ροηγούµενο
εκδότη τους ή α̟ό άλλον και γενικώς για κάθε νέα έκδοση του βιβλίου,
ανεξάρτητα α̟ό το χαρακτηρισµό της. Ως έκδοση νοείται η εκτύ̟ωση, µε
ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, αντιτύ̟ων του βιβλίου. Στους ̟εριορισµούς των
̟ροηγούµενων εδαφίων δεν υ̟όκειται η τιµή διάθεσης λογοτεχνικών βιβλίων
στο κοινό όταν έχει ̟αρέλθει διετία α̟ό την ̟ρώτη έκδοσή τους ούτε η τιµή
διάθεσης στο κοινό µεταχειρισµένων και ελαττωµατικών λογοτεχνικών
βιβλίων.»
β.
2.

Η ̟αράγραφος 3ζ του άρθρου 1 του ν. 2557/1997 καταργείται.

α.
Μετά το τρίτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 17 του
ν.3377/2005 (Α΄ 202), ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για ̟ερισσότερες της µίας εκθέσεις βιβλίου κατ’ έτος, ο φορέας υ̟οβάλλει
αίτηση στο κατά τό̟ο Περιφερειακό Συµβούλιο το ο̟οίο α̟οφαίνεται µε
αιτιολογηµένη α̟όφαση».
β.
Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν. 3377/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Ε̟ιτρέ̟εται η ̟ώληση βιβλίων σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις, εφόσον το
αντικείµενό τους είναι συναφές µε το ̟εριεχόµενο των βιβλίων».
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.5: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1.

α. Στο άρθρο 16 του ν. 4177/2013 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας ̟ου
εκδίδεται µετά α̟ό διαβούλευση µε το̟ικούς και συλλογικούς φορείς
ορίζονται τουλάχιστον τρεις (3) τουριστικές ̟εριοχές, ό̟ου ε̟ιτρέ̟εται
̟ιλοτικά για ένα (1) έτος η ̟ροαιρετική λειτουργία των εµ̟ορικών
καταστηµάτων και τις υ̟όλοι̟ες Κυριακές, ̟έραν των αναφεροµένων στην
̟αράγραφο 1 του ̟αρόντος χωρίς τη συνδροµή των ̟ροϋ̟οθέσεων ̟ου
αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2 του ̟αρόντος και χωρίς να α̟αιτείται
α̟όφαση του Αντι̟εριφερειάρχη. Με όµοια α̟όφαση µ̟ορεί να ορίζεται ο
φορέας ̟αρακολούθησης της δράσης για την εξαγωγή συγκριτικών
συµ̟ερασµάτων και κάθε άλλη λε̟τοµέρεια.»
β. Η α̟όφαση της ̟ροηγούµενης υ̟ο̟ερί̟τωσης εκδίδεται εντός τριών (3)
µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου.

2.

α.
Η ̟αράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Εντός έξι (6) µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος, µε α̟όφαση
του Υ̟ουργού Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας µετά α̟ό διαβούλευση µε
τους συλλογικούς φορείς της αγοράς, εκδίδεται Κώδικας ∆εοντολογίας για
την ̟ροστασία του καταναλωτή κατά τις ̟ροσφορές και εκ̟τώσεις, ιδίως σε
ό,τι αφορά την ενηµέρωση του κοινού, τις αναγραφόµενες τιµές, τη διάρκεια
των ̟ροσφορών, την ̟οσότητα και τα χαρακτηριστικά των ̟ροσφερόµενων
ειδών, τις συνέ̟ειες ̟αράβασής του και κάθε σχετική λε̟τοµέρεια. Με όµοια
α̟όφαση καθορίζεται η χρονική ̟ερίοδος κατά την ο̟οία τα ε̟οχικά είδη
µ̟ορούν να ̟ροσφέρονται σε µειωµένη τιµή καθώς και οι όροι και οι
̟ροϋ̟οθέσεις χαρακτηρισµού των καταστηµάτων ̟ώλησης α̟οθεµάτων
(stock) και των εκ̟τωτικών καταστηµάτων (outlet) και η ̟ώληση
εµ̟ορευµάτων α̟ό τα καταστήµατα αυτά.»
β.
Μετά τη θέση σε ισχύ της υ̟ουργικής α̟όφασης της ̟αραγράφου 7 του
άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) οι ̟αράγραφοι 2, 3, 4, 5 εδάφιο ̟ρώτο
και 6 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 καταργούνται.

3.

Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 1 της ΥΑ Α4/1863/2005 «Καταστήµατα STOCK
και OUTLET» (Β 1985) καταργείται.

4.

H ̟αράγραφος 6 του άρθρου 98 της ΥΑ Α2 861/2013 (Β’ 2044) καταργείται.

5.

Τα άρθρα 7γ και 7δ του ν. 2323/1995 (Α΄ 145) καταργούνται.

6.

Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) καταργείται.
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7.

α. Το άρθρο 4 της ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (Β’ 277/20.4.1992), ό̟ως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 4
Σύστηµα καταχώρισης
Για τα α̟ορρυ̟αντικά ̟ου εµ̟ί̟τουν στις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ)
648/2004 ό̟ως ισχύει, καθιερώνεται σύστηµα καταχώρισης σύµφωνα µε το
ο̟οίο ο ̟αραγωγός ή ο εισαγωγέας των ̟ροϊόντων της ̟αρούσας α̟όφασης,
γνωστο̟οιεί ηλεκτρονικά στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Γενικού Χηµείου του
Κράτους, µέσα σε ένα µήνα α̟ό την κυκλοφορία του ̟ροϊόντος, τα εξής
στοιχεία:
α) την εµ̟ορική ή χαρακτηριστική ονοµασία του ̟ροϊόντος ως και τη χρήση
αυτού
β) το όνοµα, την ̟λήρη διεύθυνση (και τον αριθµό τηλεφώνου) του
υ̟ευθύνου για την διάθεση στην ελληνική αγορά, ο ο̟οίος είναι
εγκατεστηµένος στην Ευρω̟αϊκή Κοινότητα είτε αυτός είναι ο
κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο διανοµέας
γ) τη σύνθεση του ̟ροϊόντος (χηµική ονοµασία συστατικών, αριθµό κατά
CAS ή EINECS, ̟οιοτική και ̟οσοτική σύσταση)
δ) ταξινόµηση και ε̟ισήµανση του ̟ροϊόντος ».
β. Το άρθρο 7 της ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 7
Α̟ό την ηµεροµηνία ισχύος των διατάξεων ̟ου τρο̟ο̟οιούν την ΚΥΑ
1233/91 και 172/92 ό̟ως ισχύει, ορίζεται για τα ̟ροϊόντα ̟ου διατίθενται
ήδη στην ελληνική αγορά ̟ριν α̟ό την ̟ροαναφερόµενη ηµεροµηνία,
µεταβατικό διάστηµα 18 µηνών κατά τη διάρκεια του ο̟οίου οι αριθµοί
καταχώρισης µ̟ορούν να αναγράφονται στις ετικέτες των ̟ροϊόντων έως
εξαντλήσεως των α̟οθεµάτων των ετικετών, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η
εµ̟ορική ονοµασία, ο υ̟εύθυνος διάθεσης και η σύνθεση του ̟ροϊόντος
ταυτίζονται µε τα δηλωθέντα στοιχεία κατά την καταχώριση του ̟ροϊόντος.
Μετά την ̟αρέλευση του ανωτέρω µεταβατικού διαστήµατος α̟αγορεύεται η
αναγραφή αριθµού καταχώρισης ε̟ί της συσκευασίας του ̟ροϊόντος».
γ. Η ̟ερί̟τωση β) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 1233/91 και
172/92, ό̟ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) του άρθρου 4 της ̟αρούσας και για ̟ροϊόν ̟ου δεν καταχωρήθηκε και:
i) ταξινοµείται ως ε̟ικίνδυνο για την υγεία ή/και λόγω των
φυσικοχηµικών του ε̟ι̟τώσεων, µε βάση το άρθρο 3 της ̟αρούσας,
ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο σύµφωνα µε την ΥΑ 270/2005 (ΦΕΚ
100/Β/31.1.2006) ή την ΚΥΑ 3015811/2663 (ΦΕΚ 1410/Β/6.9.2010)
ii) ταξινοµείται ως ε̟ικίνδυνο µόνο για το ̟εριβάλλον, µε βάση το άρθρο
3 της ̟αρούσας, ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο 3.000 €.
iii) δεν ταξινοµείται ως ε̟ικίνδυνο µε βάση το άρθρο 3 της ̟αρούσας,
ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο 1.000 €.
Το ̟ρόστιµο ε̟ιβάλλεται µε α̟όφαση του Προϊσταµένου της Χηµικής
Υ̟ηρεσίας του Γενικού Χηµείου του Κράτους στη χωρική αρµοδιότητα της
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ο̟οίας ̟ραγµατο̟οιήθηκε η δειγµατοληψία ή η ε̟ιθεώρηση, εισ̟ράττεται
σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισ̟ράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων και κατατίθεται υ̟έρ
του Ειδικού Ταµείου Ελέγχου Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων
Ποτών».
δ. Οι διατάξεις των υ̟ο̟ερι̟τώσεων α, β και γ της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης
τίθενται σε ισχύ έξι (6) µήνες µετά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου.
ε. Με την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου καταργείται η ΑΥΟ
3000182/6/1994 (Β’40/26.1.1994) ̟ερί καταβολής ̟αραβόλου για την
καταχώριση α̟ορρυ̟αντικών.
στ. Έξι (6) µήνες µετά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου καταργούνται :
α) η 3η ̟αύλα της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 3 της ΥΑ 381/2005
(Β’539/2.5.2006)
β) η ̟ρώτη ̟ρόταση, του εδαφίου στ), της ̟αραγράφου 1, του άρθρου
84, της ΥΑ Α2-861 (Β’2044/22.8.2013).
8.

α. Η ̟ερί̟τωση (ι) του Πίνακα 2 της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 137 της ΥΑ
Α2 861/2013 (Β’ 2044) καταργείται.
β. Το άρθρο 16 του νόµου 3377/2005 καταργείται.
γ. Η ΥΑ Α2-96/2007 (Β’ 55) καταργείται.

9.

Τα άρθρα 12 και 13 του ν. 802/1978 (Α΄ 121) καταργούνται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.6: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1.

α.
Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 3526/2007 (Α΄ 24)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στον άρτο και τα αρτο̟αρασκευάσµατα ̟ου διατίθενται, ανεξάρτητα α̟ό
το σχήµα και τη µορφή τους, αναγράφεται µε ευκρίνεια η τιµή τους ανά κιλό.
Συµ̟ληρωµατικά, στα ̟ροϊόντα ̟ου ̟ωλούνται συνήθως ανά τεµάχιο
αναγράφεται και η τιµή ανά τεµάχιο. Όλα τα ̟ροϊόντα των ̟ροηγούµενων
εδαφίων ζυγίζονται υ̟οχρεωτικά ενώ̟ιον του καταναλωτή σε όλα τα σηµεία
̟ώλησης.»
β. Οι ̟αράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 3526/2007 καταργούνται.

2.

α.
Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η διάθεση των ̟ροϊόντων αρτο̟οιίας, δηλαδή η ̟ώληση και διανοµή
άρτου και αρτο̟αρασκευασµάτων, ε̟ιτρέ̟εται α̟ό όλα τα καταστήµατα
τροφίµων και ̟οτών υ̟ό την ε̟ιφύλαξη της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 4,
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τηρουµένων των υγειονοµικών διατάξεων και των όρων και ̟ροϋ̟οθέσεων
̟ου αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων και την ̟ροστασία των
καταναλωτών, εφόσον χορηγηθεί για τα καταστήµατα αυτά άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας ̟ρατηρίου άρτου.»
β.
Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ε̟ιτρέ̟εται η ίδρυση ̟ρατηρίου άρτου σε χώρους ̟ου ̟ληρούν τις
διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδοµικού Κανονισµού. Αν το ̟ρατήριο
άρτου δεν α̟οτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, ε̟ιτρέ̟εται η
ίδρυση του σε όλα τα καταστήµατα τροφίµων και ̟οτών ̟λην των
κρεο̟ωλείων, των ̟τηνο̟ωλείων, των ιχθυο̟ωλείων και των ̟ερι̟τέρων, σε
χώρο σαφώς διαχωρισµένο και τηρουµένων των υγειονοµικών διατάξεων.»
3.

α.
Τα ̟ρατήρια άρτου, οι βιοµηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις
αρτο̟οιίας, τα ε̟αγγελµατικά εργαστήρια ̟αραγωγής ζύµης, καθώς και τα
αρτο̟οιεία ̟ου λειτουργούν νόµιµα κατά τη δηµοσίευση του ̟αρόντος
νόµου, οφείλουν να συµµορφωθούν µε το Ν. 3526/2007 εντός δύο (2) ετών
α̟ό τη δηµοσίευση του ̟αρόντος. Μέχρι την ̟άροδο του διαστήµατος αυτού
εξακολουθούν να λειτουργούν νόµιµα και διέ̟ονται α̟ό τους όρους της
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους κατά ̟ερί̟τωση.
3.
4.
β.
Οι ̟αράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 20 του ν. 3526/2007
καταργούνται.

4.

Τo άρθρο 16 του ν. 3526/2007 καταργείται.

5.

Η ΥΑ 131/3/1780/1974 (Β΄ 1088) καταργείται.

6.

Το ν.δ. 296/1969 (Α΄ 194) καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.7: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

1.

Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος καταργείται η ̟ερί̟τωση γ’ της
̟αραγράφου 2 του άρθρου 11 της υ̟ουργικής α̟όφασης 1100/1987 (Β’ 788)
«Κώδικας Τροφίµων και Ποτών».

2.

Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος καταργείται η υ̟’αριθµ. 753/89
α̟όφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (Β’ 611)

3.

Οι ̟ερι̟τώσεις β’ και γ’ της ̟αραγράφου 13 του άρθρου 18 του ν. 4177/2013
(Α’173) τρο̟ο̟οιούνται ως εξής:
«β) Ε̟ι̟λέον, για τα δείγµατα τα ο̟οία εξετάζονται στις Υ̟ηρεσίες του
Γενικού Χηµείου του Κράτους, ο κύριος του είδους, ή αυτός α̟ό τον ο̟οίο
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αγόρασε το είδος τρίτος, µ̟ορεί να υ̟οβάλει έφεση στη δειγµατίσασα αρχή,
κατά του α̟οτελέσµατος της ̟ρώτης εξέτασης, εντός της οριζόµενης στην
̟αράγραφο 11 ̟ροθεσµίας. Η κατ’ έφεση εξέταση εκτελείται α̟ό άλλο χηµικό
του ΓΧΚ, µε δυνατότητα ̟αράστασης εκ̟ροσώ̟ου του ενδιαφεροµένου, κατά
τα οριζόµενα στο οικείο άρθρο του ΚΤΠ σχετικά µε τις κατ’ έφεση εξετάσεις. Ο
εκ̟ρόσω̟ος του ενδιαφεροµένου µ̟ορεί να είναι Χηµικός ή Χηµικός
Μηχανικός ή Κτηνίατρος ή Γεω̟όνος ή Βιολόγος ή Τεχνολόγος Τροφίµων
ΤΕΙ ή Οινολόγος ΤΕΙ , ανάλογα µε το είδος της εργαστηριακής εξέτασης, κατά
τα οριζόµενα στο οικείο άρθρο του ΚΤΠ σχετικά µε τις κατ’ έφεση εξετάσεις.
Η αίτηση για έφεση διαβιβάζεται α̟ό τη δειγµατίσασα αρχή στην αρµόδια
υ̟ηρεσία του ΓΧΚ, συνοδευόµενη α̟ό δι̟λότυ̟ο είσ̟ραξης ̟αραβόλου, το
ο̟οίο καθορίζεται µε κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και
Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας. Προκειµένου ̟ερί ευαλλοίωτων
τροφίµων, οι Υ̟ηρεσίες του ΓΧΚ ̟ροβαίνουν αυτε̟άγγελτα στην εξέταση του
δεύτερου (κατ’ έφεση) δείγµατος, εκτός αν ρητά αναγράφεται στο
̟ρωτόκολλο δειγµατοληψίας ότι ο ενδιαφερόµενος δεν ε̟ιθυµεί έφεση,
τηρουµένων των διαδικασιών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο οικείο άρθρο του ΚΤΠ.
γ) Στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου υ̟άρχει: γα) διαφορά α̟οτελέσµατος ή
γνωµάτευσης µεταξύ της ̟ρώτης και της κατ’ έφεση εξέτασης στο Γενικό
Χηµείο του Κράτους ή γβ) διαφωνία του ως άνω οριζόµενου εκ̟ροσώ̟ου του
ενδιαφεροµένου µε το α̟οτέλεσµα ή τη γνωµάτευση του Γενικού Χηµείου του
Κράτους, α̟οφαίνεται
το Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο ̟ερί της
κανονικότητας του δείγµατος, µε τις διαδικασίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο
σχετικό άρθρο του ΚΤΠ για τις κατ’έφεση εξετάσεις, µε την ε̟ιφύλαξη ειδικών
α̟οφάσεων του ΑΧΣ.»
4.

Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 84 «Pυζόγαλo - Κρέµα - E̟ιδόρ̟ια µε βάση τo
γάλα» του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, ό̟ως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ως «Pυζόγαλo» xαρακτηρίζεται τo ̟ρoϊόν ̟oυ ̟αρασκευάζεται α̟ό µια ή
̟ερισσότερες κατηγoρίες γάλακτoς ̟oυ ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα άρθρα 80 και
80α τoυ ̟αρόντα Κώδικα, ζάxαρη και ρύζι.
E̟ιτρέ̟εται:
α) H ̟ρoσθήκη µικρής ̟oσότητας αµυλoύxων oυσιών για ̟αρασκευή
̟ρoϊόντoς ̟υκνότερης εµφάνισης.
β) H ̟ρoσθήκη κρόκoυ αυγών.
γ) Η ̟ροσθήκη αρωµατικών υλών µε άρωµα βανίλιας, µαστίχας καθώς και ο
αρωµατισµός ε̟ιφανειακά µε σκόνη κανέλλας.
δ) H ̟ρoσθήκη xυµών φρoύτων, κoµµάτια φρoύτων, κακάo, καφέ κλ̟. Tα
̟ρoϊόντα αυτά ̟ρέ̟ει ε̟ί της συσκευασίας τoυς να αναγράφoυν και την
φράση: «Pυζόγαλo µε …(τo είδoς της ̟ρoσθήκης)»
Ε̟ιτρέ̟εται η χρήση των ̟ροσθέτων ̟ου αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ)
1333/2008, Παράρτηµα ΙΙ, Μέρος Ε, κατηγορία 16, σύµφωνα µε τους
̟ροβλε̟όµενους όρους χρήσης.
Oι ενδείξεις ̟oυ ̟ρέ̟ει να αναγράφoνται ̟άνω στη συσκευασία, εκτός α̟ό
αυτές ̟oυ ̟ρoβλέ̟oνται α̟ό τo άρθρo 11 τoυ ̟αρόντα Κώδικα ή τον
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κανονισµό (ΕΕ) 1169/2011, µε τρό̟o ευδιάκριτo, µε στoιxεία ευανάγνωστα
και ανεξίτηλα είναι oι εξής:
I. To είδoς τoυ ̟εριεxoµένoυ γάλακτoς
II. To ε̟ί τoις % ̟oσoστό λί̟oυς στo έτοιµο ̟ρoϊόν»
5.

Στο άρθρο 84 «Pυζόγαλo - Κρέµα - E̟ιδόρ̟ια µε βάση τo γάλα» του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, ό̟ως ισχύει, ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Ως «Παραδοσιακό Pυζόγαλo» xαρακτηρίζεται τo ̟ρoϊόν ̟oυ
̟αρασκευάζεται α̟ό νω̟ό ή ̟αστεριωµένo ̟λήρες γάλα, ζάxαρη και ρύζι.
Aυτό ̟ρέ̟ει να ̟εριέxει λί̟oς γάλακτoς 2,5% τoυλάxιστoν, ό̟ως έxει.
A̟αγoρεύεται η ̟ρoσθήκη νερoύ κατά την ̟αρασκευή τoυ ̟αραδοσιακού
ρυζόγαλoυ µε o̟oιoδή̟oτε τρό̟o.
E̟ιτρέ̟εται:
α) H ̟ρoσθήκη µικρής ̟oσότητας αµυλoύxων oυσιών για ̟αρασκευή
̟ρoϊόντoς ̟υκνότερης εµφάνισης.
β) H ̟ρoσθήκη κρόκoυ αυγών.
γ) Η ̟ροσθήκη αρωµατικών υλών µε άρωµα βανίλιας, µαστίχας καθώς και ο
αρωµατισµός ε̟ιφανειακά µε σκόνη κανέλλας.
A̟αγoρεύεται µε εξαίρεση τoν κρόκo αυγών, η χρησιµο̟οίηση υλών ̟oυ
µ̟oρoύν να ̟ρoκαλέσoυν τεxνητή xρώση.
Oι ενδείξεις ̟oυ ̟ρέ̟ει να αναγράφoνται ̟άνω στη συσκευασία, εκτός α̟ό
αυτές ̟oυ ̟ρoβλέ̟oνται α̟ό τo άρθρo 11 τoυ ̟αρόντα Κώδικα ή τον
κανονισµό (ΕΕ) 1169/2011, µε τρό̟o ευδιάκριτo, µε στoιxεία ευανάγνωστα
και ανεξίτηλα είναι oι εξής:
I. To είδoς τoυ ̟εριεxoµένoυ γάλακτoς
II. To ε̟ί τoις % ̟oσoστό λί̟oυς στo έτοιµο ̟ρoϊόν»

6.

Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 84 «Pυζόγαλo - Κρέµα - E̟ιδόρ̟ια µε βάση τo
γάλα» του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, ό̟ως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Ως «Κρέµα» xαρακτηρίζεται τo ̟ρoϊόν ̟oυ ̟αρασκευάζεται α̟ό µια ή
̟ερισσότερες κατηγoρίες γάλακτoς ̟oυ ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα άρθρα 80 και
80α τoυ ̟αρόντα Κώδικα, αµυλώδεις oυσίες, ζάxαρη και ̟ροσθήκη ή µη
κρόκων αυγού.
α) Η ̟ροσθήκη αρωµατικών υλών µε άρωµα βανίλιας, µαστίχας καθώς και ο
αρωµατισµός ε̟ιφανειακά µε σκόνη κανέλλας.
β) Η ̟ροσθήκη κρέµας γάλακτος και γαλακτικών λι̟αρών υλών
Ε̟ιτρέ̟εται η χρήση των ̟ροσθέτων ̟ου αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ)
1333/2008, Παράρτηµα ΙΙ, Μέρος Ε, κατηγορία 16, σύµφωνα µε τους
̟ροβλε̟όµενους όρους χρήσης.
Oι ενδείξεις ̟oυ ̟ρέ̟ει να αναγράφoνται ̟άνω στη συσκευασία, εκτός α̟ό
αυτές ̟oυ ̟ρoβλέ̟oνται α̟ό τo άρθρo 11 τoυ ̟αρόντα Κώδικα ή τον
κανονισµό (ΕΕ) 1169/2011, µε τρό̟o ευδιάκριτo, µε στoιxεία ευανάγνωστα
και ανεξίτηλα είναι oι εξής:
I. To είδoς τoυ ̟εριεxoµένoυ γάλακτoς
II. To ε̟ί τoις % ̟oσoστό λί̟oυς στo έτοιµο ̟ρoϊόν»
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7.

Στο άρθρο 84 «Pυζόγαλo - Κρέµα - E̟ιδόρ̟ια µε βάση τo γάλα» του Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, ό̟ως ισχύει, ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 2α ως εξής:
«2α. Ως «Παραδοσιακή Κρέµα» xαρακτηρίζεται τo ̟ρoϊόν ̟oυ
̟αρασκευάζεται α̟ό νω̟ό ή ̟αστεριωµένo ̟λήρες γάλα, µε ̟ροσθήκη ή µη
κρόκων αυγού, αµυλώδεις oυσίες και ζάxαρη. Aυτή ̟ρέ̟ει να ̟εριέxει λί̟oς
γάλακτoς 2,8% τουλάχιστον, ό̟ως έxει.
Mε εξαίρεση τoν κρόκo αυγών, α̟αγoρεύεται η xρησιµo̟oίηση υλών ̟oυ
µ̟oρoύν να ̟ρoκαλέσoυν τεxνητή xρώση. Ε̟ιτρέ̟εται η ̟ροσθήκη
αρωµατικών υλών µε άρωµα βανίλιας, µαστίχας καθώς και ο αρωµατισµός
ε̟ιφανειακά µε σκόνη κανέλλας.
Oι ενδείξεις ̟oυ ̟ρέ̟ει να αναγράφoνται ̟άνω στη συσκευασία, εκτός α̟ό
αυτές ̟oυ ̟ρoβλέ̟oνται α̟ό τo άρθρo 11 τoυ ̟αρόντα Κώδικα ή τον
κανονισµό (ΕΕ) 1169/2011, µε τρό̟o ευδιάκριτo, µε στoιxεία ευανάγνωστα
και ανεξίτηλα είναι oι εξής:
I. To είδoς τoυ ̟εριεxoµένoυ γάλακτoς
II. To ε̟ί τoις % ̟οσοστό λί̟oυς στo έτοιµο ̟ρoϊόν»

8.

Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 85 «Eιδικoί όρoι Συσκευασίας και ∆ιάθεσης
Γαλακτoκoµικών Πρoϊόντων στην Κατανάλωση» του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών καταργείται.

9.

Εντός έξι (6) µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου, µε κοινή
α̟όφαση των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονοµικών
και Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων, µετά α̟ό διαβούλευση µε τους
φορείς της αγοράς, εκδίδεται Κώδικας Καλών Πρακτικών, µε τον ο̟οίο
ρυθµίζεται ο ορισµός τροφίµων και ̟οτών µε ιδιαίτερη σύνθεση ̟ου ̟ροωθεί
την ̟αραγωγή του τροφίµου ή ̟οτού µε ̟αραδοσιακή µέθοδο, ο τρό̟ος
̟αραγωγής και η ε̟εξεργασία τους, η συσκευασία τους, ο τρό̟ος τήρησης και
εφαρµογής του, ο αρµόδιος φορέας ̟αρακολούθησης του Κώδικα και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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1.

α.
Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος, ̟ριν α̟ό την έναρξη
δραστηριότητας και την ̟ρώτη αγορά ο̟οιασδή̟οτε ̟οσότητας γάλακτος
α̟ό τους ̟αραγωγούς, ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 10
της υ̟’ αριθ. 302026/2004 (Β’ 1688) ΚΥΑ µε θέµα «Συµ̟ληρωµατικά µέτρα
εφαρµογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τοµέα του γάλακτος και των
γαλακτοκοµικών ̟ροϊόντων», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.»
β.
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της ΥΑ 341263/18.11.2008 (Β΄ 2402),
ό̟ως ισχύει, καταργείται.

2.

α. Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 12 του α̟ό 2/16.5.1959 Β.∆. (Α’ 89)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Ως «̟αστεριωµένο γάλα» νοείται το γάλα το ο̟οίο έχει υ̟οβληθεί σε
ε̟εξεργασία ̟ου ̟εριλαµβάνει την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία για µικρό
χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον 71,70 βαθµούς C για 15 δευτερόλε̟τα ή
ισοδύναµος συνδυασµός) ή σε διαδικασία ̟αστερίωσης ̟ου χρησιµο̟οιεί
διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου και θερµοκρασίας για την ε̟ίτευξη
ισοδύναµου α̟οτελέσµατος, ̟αρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία
φωσφατάσης και θετική στη δοκιµασία υ̟εροξειδάσης, αµέσως δε µετά την
̟αστερίωση ψύχεται το συντοµότερο δυνατό σε θερµοκρασία ̟ου δεν
υ̟ερβαίνει τους +60 βαθµούς C, στην ο̟οία θερµοκρασία και συντηρείται, η
δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται µε ευθύνη του ̟αρασκευαστή.
Στη συσκευασία του ̟αστεριωµένου γάλακτος ̟ρέ̟ει να αναγράφονται σε
εµφανές σηµείο και µε ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις "̟αστεριωµένο"
και "γάλα", η ηµεροµηνία ̟αστερίωσης, η ηµεροµηνία λήξης, το σήµα
καταλληλότητας του ̟ροϊόντος και η θερµοκρασία συντήρησής του. Στη
συσκευασία ̟ρέ̟ει να αναγράφεται σε ευδιάκριτη και σαφή µορφή και στο
ίδιο ο̟τικό ̟εδίο µε το σήµα του ̟ροϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε
ηµέρες.
Το ̟αστεριωµένο γάλα ̟ου συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24
ωρών α̟ό την άµελξη χωρίς να έχει υ̟οστεί διαδικασία θέρµισης ή άλλη
ισοδύναµη ε̟εξεργασία ̟ρο της ̟αστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του
δεν υ̟ερβαίνει τις δύο ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία ̟αστερίωσης, µ̟ορεί,
̟έραν των αναφερόµενων στο ̟ροηγούµενο εδάφιο να φέρει και την ένδειξη
«γάλα ηµέρας».
β) Ως «γάλα υψηλής ̟αστερίωσης» νοείται το γάλα το ο̟οίο έχει υ̟οβληθεί
σε ε̟εξεργασία ̟ου ̟εριλαµβάνει την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία στους
+85 βαθµούς έως + 127 βαθµούς C σε τέτοιες συνθήκες θερµοκρασίας και
χρόνου ώστε η δοκιµασία υ̟εροξειδάσης να είναι αρνητική, αµέσως δε µετά
τη θερµική του ε̟εξεργασία ψύχεται, το συντοµότερο δυνατό, σε θερµοκρασία
̟ου δεν υ̟ερβαίνει τους +60 βαθµούς C. Η συντήρηση του γάλακτος υψηλής
̟αστερίωσης γίνεται σε θερµοκρασία ̟ου δεν υ̟ερβαίνει τους +60 βαθµούς C
η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται µε ευθύνη του ̟αρασκευαστή.
Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής ̟αστερίωσης ̟ρέ̟ει να αναγράφονται
σε εµφανές σηµείο και µε ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις "γάλα" και
"υψηλής ̟αστερίωσης", η ηµεροµηνία ̟αστερίωσης, η ηµεροµηνία λήξης, το
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σήµα καταλληλότητας του ̟ροϊόντος και η θερµοκρασία συντήρησής του. Στη
συσκευασία ̟ρέ̟ει να αναγράφεται σε ευδιάκριτη και σαφή µορφή και στο
ίδιο ο̟τικό ̟εδίο µε το σήµα του ̟ροϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε
ηµέρες.
Α̟αγορεύεται η µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο και σε ο̟οιοδή̟οτε σηµείο της
συσκευασίας του ̟ροϊόντος αναγραφή της ένδειξης «̟αστεριωµένο» χωρίς τη
συνοδεία της φράσης «υψηλής ̟αστερίωσης».»
β.
Οι συσκευασίες γάλακτος της ̟ροηγούµενης υ̟ο̟ερί̟τωσης ̟ου
διατίθενται στην αγορά συµµορφώνονται µε τις α̟αιτούµενες ενδείξεις εντός
δύο (2) µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου.
3.

Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 248/1914 (Α΄ 110)
καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.9: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

α.
Μεταξύ του ̟αρασκευαστηρίου κρέατος και του καταστήµατος
λιανικής ̟ώλησης κρεάτων (κρεο̟ωλείου) ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σαφής
διαχωρισµός, ̟ροσωρινός ή µόνιµος, υ̟ό την ε̟ιφύλαξη των υγειονοµικών
διατάξεων και των διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια των
τροφίµων και των καταναλωτών.
β.
Τα
̟αρασκευαστήρια
κρέατος
ε̟ιτρέ̟εται
να
̟αράγουν
̟αρασκευάσµατα κρέατος, ιδίως µε χρήση ̟αραδοσιακών µεθόδων.
γ.
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων ̟ου
εκδίδεται εντός τριών µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου,
ορίζονται οι ̟αραγόµενες ̟οσότητες του ̟αρασκευαστηρίου ̟αρακείµενου
χώρου καταστηµάτων λιανικής ̟ώλησης κρεάτων κατά τρό̟ο
δικαιολογηµένο και αναλογικό, θέµατα αδειών, ασφάλειας τροφίµων,
̟ωλήσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη λειτουργία του
̟αρασκευαστηρίου ̟αρακείµενου χώρου καταστηµάτων λιανικής ̟ώλησης
κρεάτων.
δ.
Οι ̟αράγραφοι 5 και 7 του άρθρου µόνου της ΥΑ 306272/2008
(B΄1483) καταργούνται. Κατά τα λοι̟ά και µέχρι την έκδοση της α̟όφασης
της ̟ροηγούµενης υ̟ο̟ερί̟τωσης, εξακολουθεί να ισχύει η ΥΑ 306272/2008.

2.

α. Το ελαιόλαδο ̟ου ̟ροορίζεται για την κατανάλωση σε εστιατόρια,
ξενοδοχεία, καντίνες ή άλλες ̟αρόµοιες εγκαταστάσεις µ̟ορεί, εκτός α̟ό τη
συσκευασία των 5 λίτρων, να διακινείται σε συσκευασίες 10, 20, 25 και 50
λίτρων. Κατά τα λοι̟ά ισχύει η ΥΑ 323902/2009 «Συµ̟ληρωµατικά µέτρα
εφαρµογής του καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Ε̟ιτρο̟ής για τις ̟ροδιαγραφές
εµ̟ορίας του ελαιολάδου» (Β’ 2026).
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β. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας
και Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων ̟ου εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών
α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος, δύνανται να εξειδικεύονται οι
συσκευασίες της ̟ροηγούµενης υ̟ο̟ερί̟τωσης σε συνάρτηση µε τον τύ̟ο της
σχετικής µονάδας για την ο̟οία ̟ροορίζονται.
γ. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία έκδοσης της υ̟ουργικής
α̟όφασης της ̟ροηγούµενης υ̟ο̟ερί̟τωσης, το ελαιόλαδο ̟ου ̟ροορίζεται
για τις εγκαταστάσεις αυτές διακινείται στις οριζόµενες συσκευασίες της
υ̟ο̟ερί̟τωσης α. Μέχρι την έκδοση της υ̟ουργικής α̟όφασης της
̟ροηγούµενης υ̟ο̟ερί̟τωσης και ̟άντως µέχρι την ̟άροδο της εκεί τεθείσας
̟ροθεσµίας των τριών (3) µηνών, συνεχίζει να ισχύει η ΥΑ 323902/2009.
3.

Το άρθρο 5 του ν. 4035/1960 (Α΄ 15) καταργείται.

4.

Η ̟αράγραφος 1 α της ΥΑ 1733/1974 (Β΄ 320) καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.10: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
1.

α.
Η διακίνηση τσιµέντων στην χώρα διέ̟εται α̟ό τις ρυθµίσεις της
̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου. Ως διακίνηση νοείται η αγορά, η εισαγωγή, η
µεταφορά, η ̟αραλαβή και η α̟οθήκευση των τσιµέντων είτε για εµ̟ορικούς
σκο̟ούς είτε και για ιδία χρήση.
β.
Η διακίνηση στην χώρα χύδην τσιµέντων τα ο̟οία είτε ̟αράγονται σε
χώρες µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και διακινούνται α̟ό άλλους φορείς
εκτός των ̟αραγωγών τους είτε ̟αράγονται σε τρίτες χώρες,
̟ραγµατο̟οιείται µέσω των Κέντρων ∆ιανοµής Τσιµέντων ̟ου είναι
εγκατεστηµένα στην Ελλάδα. Ως διακίνηση χύδην τσιµέντων νοείται και η
διακίνηση σε σφραγισµένους α̟ό τον ̟αραγωγό µεγασάκους (big bags)
εφόσον οι τελευταίοι, σε ο̟οιοδή̟οτε ενδιάµεσο στάδιο της διακίνησης µέχρι
τον τελικό χρήστη, α̟οσυσκευάζονται ή/και ε̟ανασυσκευάζονται.
γ.
Η διακίνηση στην χώρα χύδην τσιµέντων τα ο̟οία ̟αράγονται σε
χώρες µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και διακινούνται α̟ό άλλους φορείς
εκτός των ̟αραγωγών τους, ̟ραγµατο̟οιείται χωρίς να α̟αιτείται Κέντρο
∆ιανοµής Τσιµέντου εφόσον ̟ληρούνται σωρευτικά οι ̟αρακάτω
̟ροϋ̟οθέσεις:
γα. τα διακινούµενα ̟ροϊόντα ̟ροορίζονται είτε για ιδία χρήση (είτε
για την ̟αραγωγή και εµ̟ορία δοµικών ̟ροϊόντων ̟ου διατίθενται στην
αγορά µε σήµανση CE) ,
γβ. τα διακινούµενα ̟ροϊόντα µεταφέρονται µέσω σφραγισµένων
µεταφορικών µέσων.
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γγ.
τα
διακινούµενα
̟ροϊόντα
̟αραλαµβάνονται
και
χρησιµο̟οιούνται α̟ευθείας α̟ό τον τελικό χρήστη (̟αραλή̟τη) χωρίς να
µεσολαβεί στάδιο ενδιάµεσης α̟οθήκευσης.
δ. Πριν τη διακίνηση των τσιµέντων σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση 3 της
̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, οι διακινητές υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν στην
αρµόδια υ̟ηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υ̟ουργείου
Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας συµ̟ληρωµένο σχετικό ερωτηµατολόγιο
συνοδευόµενο α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση ότι συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ό τους οι
̟ροϋ̟οθέσεις για την α̟αλλαγή α̟ό την α̟αίτηση διακίνησης µέσω Κέντρου
∆ιανοµής Τσιµέντων. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού
Ανά̟τυξης και
Ανταγωνιστικότητας ̟ου εκδίδεται εντός εξήντα (60) ηµερών α̟ό την έναρξη
ισχύος του ̟αρόντος νόµου, καθορίζεται το ̟εριεχόµενο του
ερωτηµατολογίου και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Αν η α̟όφαση δεν εκδοθεί
εντός της ανωτέρω ̟ροθεσµίας, το ερωτηµατολόγιο θα αντικαθίσταται µε
υ̟εύθυνη δήλωση του διακινητή ότι ̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις του ̟αρόντος
για α̟αλλαγή του α̟ό την διακίνηση µέσω Κέντρου ∆ιανοµής Τσιµέντων.
2.

α.
Τα Κέντρα ∆ιανοµής Τσιµέντων υ̟οχρεούνται να ̟ληρούν τις
α̟αιτήσεις της ̟αραγράφου 9 του ̟ροτύ̟ου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2, ό̟ως εκάστοτε
ισχύει, για την διασφάλιση της διατήρησης της ̟οιότητας, της ταυτότητας, της
σήµανσης συµµόρφωσης CE και της καταλληλότητας για την ̟ροβλε̟όµενη
χρήση του ̟ιστο̟οιηµένου α̟ό τον ̟αραγωγό χύδην τσιµέντων. Ε̟ίσης, τα
σιλό α̟οθήκευσης και τα Κέντρα ∆ιανοµής ̟ρέ̟ει να έχουν χωρητικότητα
ικανή, ώστε να εξασφαλίζεται η ̟αραλαβή, για κάθε τύ̟ο ξεχωριστά, του
συνόλου των διακινούµενων ̟οσοτήτων µε το ίδιο µεταφορικό µέσο των
̟αραλαµβανόµενων α̟ό τον ̟αραγωγό χύδην τσιµέντων. Τα τσιµέντα
̟ρέ̟ει να α̟οθηκεύονται αµέσως µετά την ̟αραλαβή τους. Κάθε σιλό
α̟οθήκευσης ̟ρέ̟ει να ικανο̟οιεί τις α̟αιτήσεις της ̟αρ.5.5.3 του ̟ροτύ̟ου
ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2.
β.
Οι φορείς ̟ου ιδρύουν και λειτουργούν τα Κέντρα ∆ιανοµής
Τσιµέντων είναι υ̟εύθυνοι για την διατήρηση της ̟οιότητας, της ταυτότητας,
της σύνθεσης, των ιδιοτήτων, των µηχανικών αντοχών και της συµµόρφωσης
των ήδη ̟ιστο̟οιηµένων α̟ό τον ̟αραγωγό τσιµέντων ̟ου α̟οθηκεύονται
σε αυτά ή διακινούνται µέσω αυτών, καθώς και για την διασφάλιση της ορθής
χρήσης της σήµανσης συµµόρφωσης CE.
γ.
Η συµµόρφωση των Κέντρων ∆ιανοµής Τσιµέντων µε τις α̟αιτήσεις
της ̟αρ.9 του ̟ροτύ̟ου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 και τις διατάξεις της ̟αρούσας
υ̟ο̟αραγράφου βεβαιώνεται µε την χορήγηση Πιστο̟οιητικού α̟ό Φορέα
Πιστο̟οίησης, ο ο̟οίος έχει εγκριθεί για το ̟εδίο δραστηριότητας του
Κανονισµού 305/2011 και του Π∆ 334/94 και για το ̟ρότυ̟ο ΕΛΟΤ ΕΝ 1971, σύµφωνα µε την διαδικασία της Υ̟ουργικής Α̟όφασης Αριθ. Οικ.
3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ Β’/149). Ο ̟αρα̟άνω Φορέας Πιστο̟οίησης
διενεργεί τους α̟αιτούµενους ελέγχους και δοκιµές σύµφωνα µε το σύστηµα
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αξιολόγησης της συµµόρφωσης των τσιµέντων µε το ̟ρότυ̟ο ΕΛΟΤ ΕΝ 1972, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ̟ροκειµένου να εκδοθεί η Βεβαίωση Συµµόρφωσης
̟ου χορηγεί η αρµόδια υ̟ηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του
Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την διαδικασία του
υ̟ο̟ερί̟τωσης γ’ της ̟ερί̟τωσης 3 της ̟αρούσας.
δ.
Το Πιστο̟οιητικό της ̟αρα̟άνω υ̟ο̟ερί̟τωσης γ’ µ̟ορεί να
ανακληθεί εφόσον δια̟ιστωθεί α̟ό τον Φορέα Πιστο̟οίησης ότι δεν
εφαρµόζονται α̟ό το ελεγχόµενο Κέντρο ∆ιανοµής Τσιµέντων τα
α̟αιτούµενα µέτρα, οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου και γενικότερα δεν
τηρούνται οι α̟αιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας. Ο Φορέας Πιστο̟οίησης
κοινο̟οιεί την α̟όφαση ανάκλησης στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του
Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας, εντός ̟ροθεσµίας 5 ηµερών
α̟ό την έκδοσή της. Στην ̟ερί̟τωση ανάκλησης του Πιστο̟οιητικού,
ανακαλείται αυτοδικαίως και η ̟αρα̟άνω Βεβαίωση Συµµόρφωσης µε
δια̟ιστωτική ̟ράξη της αρµόδιας υ̟ηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας.
3.

α.
Η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων ∆ιανοµής Τσιµέντων διέ̟εται
α̟ό τις διατάξεις του ν.3325/2005(Α΄68), ό̟ως ισχύει µετά το ν.3982/2011
(Α΄143)-Β΄ Μέρος «Α̟λο̟οίηση της Αδειοδότησης Μετα̟οιητικών
∆ραστηριοτήτων».
β. Για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων ∆ιανοµής Τσιµέντων
α̟αιτείται η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό το άρθρο 19 του ν. 3982/2011 άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας, η ο̟οία χορηγείται α̟ό την αρµόδια
αδειοδοτούσα αρχή, σύµφωνα µε την διαδικασία, τους όρους και τις
̟ροϋ̟οθέσεις των διατάξεων του νόµου αυτού και των κανονιστικών
̟ράξεων ̟ου εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
γ. Πριν τη χορήγηση της κατά την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο άδειας
λειτουργίας, τα Κέντρα ∆ιανοµής Τσιµέντων, εκτός α̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις τις
ο̟οίες ορίζει ο ν. 3325/2005 ό̟ως ισχύει µε το ν. 3982/2011, ̟ρέ̟ει να
εφοδιαστούν µε Βεβαίωση Συµµόρφωσης ̟ρος τις α̟αιτήσεις της ̟αρ. 9 του
̟ροτύ̟ου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2, η ο̟οία χορηγείται α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης και
Ανταγωνιστικότητας, ε̟ί τη βάσει του Πιστο̟οιητικού της υ̟ο̟ερί̟τωσης γ’
της ̟ερί̟τωσης 2 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου, καθώς και της δια̟ίστωσης
ότι το Κέντρο διανοµής διαθέτει σε ισχύ ̟εριβαλλοντικούς όρους, κατά τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την κατηγοριο̟οίηση της αρ.
̟ρωτ. 1958/2012 ΥΑ «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υ̟οκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1
̟αράγραφος 4 του ν.4014/2011» (Β’ 21).
δ. Το Πιστο̟οιητικό καθώς και η Βεβαίωση Συµµόρφωσης της ̟ροηγούµενης
υ̟ο̟ερί̟τωσης γ’ α̟οτελούν α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για την
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χορήγηση, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, της άδειας λειτουργίας
∆ιανοµής Τσιµέντων .

Κέντρου

ε. Η µη συµµόρφωση του Κέντρου ∆ιανοµής Τσιµέντων µε τις διατάξεις της
̟αρούσας ̟ερί̟τωσης 3 ε̟ισύρουν τις κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου
29 του ν. 3982/2011.
4.

Το διακινούµενο και διατιθέµενο τσιµέντο θα ̟ρέ̟ει να ̟ληροί τις
̟ροδιαγραφές ̟οιότητας και καταλληλότητας για την χρήση για την ο̟οία
̟ροορίζεται ό̟ως οι ̟ροδιαγραφές αυτές ̟ροσδιορίζονται στον Κανονισµό
̟ρότυ̟ου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 και να συνοδεύεται α̟ό τα νόµιµα φορολογικά
και τελωνειακά έγγραφα κατά ̟ερί̟τωση καθώς και εκείνα ̟ου
̟ροσδιορίζονται στους υφιστάµενους κανόνες διακίνησης εµ̟ορίας και
̟αροχής υ̟ηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.ΠΥ.). Εφόσον το τσιµέντο διακινείται και
διατίθεται συσκευασµένο η συσκευασία του θα ̟ρέ̟ει να φέρει τη σήµανση
CE.

5.

α.
Η αρµόδια υ̟ηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του
Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας, διατηρεί το δικαίωµα του
ελέγχου τόσο των εφαρµοζόµενων διαδικασιών, όσο και του ελέγχου της
συµµόρφωσης του ̟ροϊόντος ο̟οτεδή̟οτε το κρίνει αναγκαίο, τόσο στις
εγκαταστάσεις των Κέντρων ∆ιανοµής Τσιµέντων όσο και στις εγκαταστάσεις
στις ο̟οίες διακινείται τσιµέντο σύµφωνα µε τις υ̟ο̟ερι̟τώσεις β’ και γ’ της
̟ερί̟τωσης 1 της ̟αρούσας. Οι φορείς των ̟αρα̟άνω εγκαταστάσεων
υ̟οχρεούνται σε κάθε ̟ερί̟τωση να ε̟ιδεικνύουν στα αρµόδια όργανα
ε̟ο̟τείας αγοράς κάθε σχετικό µε τη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους
στοιχείο ̟ου θα τους ζητηθεί.
β.
Με την ε̟ιφύλαξη της υ̟ο̟ερί̟τωσης ε’ της ̟ερί̟τωσης 3, στους
διακινητές τσιµέντου ̟ου ̟αραβιάζουν τις διατάξεις της ̟αρούσας
υ̟ο̟αραγράφου ε̟ιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 του ̟.δ. 334/1994.
Τα ̟ρόστιµα εισ̟ράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. υ̟έρ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Σε ̟ερι̟τώσεις υ̟οτρο̟ής, αν ̟ρόκειται για φορείς
Κέντρων ∆ιανοµής Τσιµέντων ε̟ιβάλλεται, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της
̟αράβασης, η κύρωση της ̟ροσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της Βεβαίωσης
Συµµόρφωσης.
γ.
Τα ̟ρόστιµα και οι διοικητικές κυρώσεις της ̟ροσωρινής ή οριστικής
ανάκλησης της Βεβαίωσης Συµµόρφωσης ε̟ιβάλλονται µε α̟όφαση της
αρµόδιας υ̟ηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υ̟ουργείου
Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας. Κατά των ανωτέρω α̟οφάσεων
ε̟ιβολής ̟ροστίµου και διοικητικών κυρώσεων της ̟ροσωρινής ή οριστικής
ανάκλησης της Βεβαίωσης Συµµόρφωσης οι ̟αραβάτες έχουν δικαίωµα
ενδικοφανούς ̟ροσφυγής ενώ̟ιον του Υ̟ουργού Ανά̟τυξης και
Ανταγωνιστικότητας, εντός ̟ροθεσµίας 30 ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σε
αυτούς της α̟όφασης.
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6.

Υφιστάµενα Κέντρα ∆ιανοµής Τσιµέντων ̟ου κατά την δηµοσίευση του
̟αρόντος νόµου λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις ̟ου
̟ροϋφίσταντο του ̟αρόντος, οφείλουν, εντός ενός έτους α̟ό την έναρξη
ισχύος του ̟αρόντος, να ̟ροσαρµόσουν την λειτουργία τους σύµφωνα µε τις
α̟αιτήσεις των διατάξεων του ̟αρόντος και να εφοδιασθούν µε το
Πιστο̟οιητικό Κέντρου ∆ιανοµής Τσιµέντων και την Βεβαίωση
Συµµόρφωσης της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου.

7.

Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος καταργείται κάθε ̟ροηγούµενη
διάταξη ̟ου ρυθµίζει το ίδιο αντικείµενο. Η ΥΑ 21720/2412003 (Β΄1731),
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε δυνάµει της ΥΑ1135/42/2009 (Β’ 263), καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.11.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ερί ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου και ̟ερί ελάχιστου
όγκου των α̟οθηκευτικών χώρων ̟ου α̟αιτείται να έχουν οι κάτοχοι Άδειας
Εµ̟ορίας Ασφάλτου (κατηγορίας ∆’) κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 5
του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 καταργούνται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.12.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ
ΤΩΝ
∆ΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ/ΟΡΥΧΕΙΩΝ
1.

2.

Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας ορίζεται σε δεκα̟έντε (15) έτη
και, σε ̟ερί̟τωση ̟ου η σύµβαση µίσθωσης ή η άδεια εκµετάλλευσης είναι
µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, η άδεια λειτουργίας ε̟εκτείνεται
αυτοµάτως και για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η σύµβαση µίσθωσης ή η
άδεια λειτουργίας».
α.
Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 1428/1984 ̟ροστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το δελτίο δραστηριότητας δεν α̟αιτείται να ̟εριλαµβάνει στοιχεία για την
̟αραγωγή και διακίνηση ̟ροϊόντων.»
β.
Το στοιχείο (7) της ̟ερί̟τωσης Α της ̟αραγράφου 1 του άρθρου µόνου
της ΥΑ 9373/27/29.6.84 (Β΄ 736) καταργείται.

3.

Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα αναλογικά µισθώµατα ̟ροσδιορίζονται µε βάση τις ̟οσότητες των
αδρανών υλικών ̟ου ̟ωλούνται κάθε έτος και υ̟ολογίζονται α̟ό τα
τιµολόγια ̟ωλήσεως ̟ου υ̟οβάλλει ο µισθωτής µαζί µε συγκεντρωτική
κατάσταση µε τα στοιχεία ̟ωλήσεων (̟οσότητες-τιµές) σε συνδυασµό µε
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το̟ογραφική ε̟ιµέτρηση των ̟οσοτήτων του εξορυχθέντος ̟ετρώµατος ή µε
άλλη ̟ρόσφορη µέθοδο, ό̟ως έλεγχο των βιβλίων της ε̟ιχείρησης,
διασταύρωση των υ̟οβαλλόµενων στοιχείων µε τα υ̟οβαλλόµενα στους
̟ρωτοβάθµιους ΟΤΑ στοιχεία για την καταβολή του ειδικού τέλους του
άρθρου 20, ό̟ου αυτό κριθεί αναγκαίο.».
4.

Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος καταργούνται οι ̟εριορισµοί ̟ερί
κατώτατων και ανώτατων ορίων ενιαίας έκτασης των λατοµείων µαρµάρων
̟ροκειµένου να χορηγείται άδεια εκµεταλλεύσεως, µε την εξαίρεση του
ανώτατου ορίου ενιαίας έκτασης 100.000 τετραγωνικών µέτρων, το ο̟οίο
εξακολουθεί να ισχύει µόνο στις ̟ερι̟τώσεις χορήγησης άδειας
εκµετάλλευσης λατοµείων µαρµάρων µε µίσθωση διά α̟ευθείας σύµβασης
κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 11, ̟αράγραφοι 1 (α) και 2, 17 ̟αρ. 3 και 18
του ̟.δ. 285/1979 (Α΄ 83).

5.

Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 13 του ̟.δ. 285/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ̟αρόντος ̟.δ., ο
Περιφερειάρχης, αφού λάβει υ̟όψη όλα τα στοιχεία του φακέλου, εκδίδει
αιτιολογηµένη α̟όφαση ̟ερί της έγκρισης ή µη της µίσθωσης δια α̟ευθείας
σύµβασης της αιτούµενης λατοµικής έκτασης, µετά α̟ό ̟ροηγούµενη γνώµη
της Ε̟ιτρο̟ής Βιοµηχανίας, η ο̟οία γνωµοδοτεί για τη συνδροµή των
̟ροϋ̟οθέσεων µίσθωσης α̟ευθείας σύµβασης και τους ̟εριληφθησόµενους
στη σύµβαση όρους του άρθρου 5 του ̟αρόντος.»

6.

Το στοιχείο (7) της ̟ερί̟τωσης Α και το στοιχείο (7) της ̟ερί̟τωσης Β της
̟αραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 669/1977 (Α΄ 241) καταργούνται.

7.

Η ̟ερί̟τωση δ΄ του άρθρου 3 του ν. 895/1937, ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί µε το
ν.δ. 1924/1942, καταργείται.

8.

Η ̟αράγραφος 12.1.1.3 της ΥΑ ∆14/19164/1997 (Β΄ 315) καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.13.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.

α.
Το άρθρο 2 του ̟.δ. 14/2007 (Α΄ 10) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδροµίου ε̟ιτρέ̟εται σε ενιαίο γή̟εδο
κείµενο εκτός οικιστικών ̟εριοχών, δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών
χώρων και γενικά ̟ροστατευοµένων ̟εριοχών, το ο̟οίο είναι ̟ροσβάσιµο µε
τα µέσα µεταφοράς.».
β.

2.

Οι ̟αράγραφοι 1β και 5 του άρθρου 3 του ̟.δ. 14/2007 καταργούνται.

Η ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αραγράφου 2.2. και η ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αραγράφου
2.3. του άρθρου 1 της ΚΥΑ 12061/19.07.2007 «Προδιαγραφές Κέντρων
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Προ̟ονητικού Αθλητικού Τουρισµού (ΚΕΠΑΤ) για την υ̟αγωγή τους στο
καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Β΄ 1393) καταργούνται.
3.

Η ̟ερί̟τωση δ΄ της ̟αραγράφου 2.2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 2356/1995
«Προδιαγραφές κέντρων θαλασσοθερα̟είας» (Β΄ 986) καταργείται.

4.

α.
Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος δεν α̟αιτείται η ̟ροβλε̟όµενη
στην ΚΥΑ 23908/1991 «Καθορισµός ̟ροδιαγραφών ανέγερσης για την
δηµιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υ̟αγωγή τους στο καθεστώς
κινήτρων του ν. 1892/1990» (Β΄ 208) έγκριση σκο̟ιµότητας για τη δηµιουργία
Συνεδριακού Κέντρου.
β.
Τα εδάφια 2.2.3 και 3.1.3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 23908/1991
καταργούνται.

5.

α.
Η ίδρυση θεµατικών ̟άρκων γίνεται είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασµό
µε ξενοδοχειακά καταλύµατα, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η κατασκευή των
καταλυµάτων ε̟ιτρέ̟εται α̟ό τις κείµενες διατάξεις, ιδίως αυτές ̟ου ισχύουν
για την ̟εριοχή, ό̟ως ρυθµίσεις για τη χρήση γης, χωροταξικοί,
̟ολεοδοµικοί ή άλλοι ̟εριορισµοί. Είναι δυνατόν η συνδυασµένη χρήση να
ε̟ιτρα̟εί µε ΚΥΑ των Υ̟ουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και Τουρισµού, ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό γνωµοδότηση του ΚΣΧΟΠ ή
της ΕΕ των Οργανισµών ΡΣ στις ̟εριοχές ε̟ιρροής τους καθώς και του
οικείου ΟΤΑ. Η µεµονωµένη αυτή χωροθέτηση εκδίδεται µετά α̟ό ΣΜΠΕ και
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η κλίµακα του έργου και η χρήση δεν έρχεται σε
σύγκρουση µε τα εγκεκριµένα χωρικά σχέδια, µε άλλες ̟ροωθούµενες ή
ε̟ιδιωκόµενες χρήσεις και µε την ̟ολιτική ̟εριβαλλοντικής ̟ροστασίας της
̟εριοχής.
β.
Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 1 και οι ̟αράγραφοι 3 και 7 του άρθρου
3 της ΚΥΑ 16793/2009 «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεµατικών Πάρκων
για την υ̟αγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Β' 2086)
καταργούνται.

6.

Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος η έγκριση καταλληλότητας οικο̟έδου ή
γη̟έδου τουριστικής εγκατάστασης α̟ό τον ΕΟΤ ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ΥΑ
530992/1987 (Β΄ 557) «Τεχνικές ̟ροδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων»
καταργείται.

7.

Το άρθρο 155 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργείται.

8.

Το τελευταίο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης Α και το τελευταίο εδάφιο της
̟ερί̟τωσης Γ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 1 του ̟.δ. 43/2002 (Α΄ 43)
καταργούται.
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9.

Η ̟ερί̟τωση δ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1 της ΥΑ Τ/6888/2003
«Καθορισµός ̟ροδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδροµικών Κέντρων» (Β΄
959) καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.14: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1.

α.
Το στοιχείο α) της ̟ερί̟τωσης 3 και τα στοιχεία δ) και ε) της
̟ερί̟τωσης 2 της υ̟ο̟αραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 καταργούνται.
β.
Το ̟ρώτο και δεύτερο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 5 της υ̟ο̟αραγράφου
Η2 του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«Ε̟ιτρέ̟εται η µεταφορά άνευ κοµίστρου ̟ελατών τουριστικών
καταλυµάτων, ό̟ως ορίζονται στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.
2160/1993 (Α` 118) µε ε̟ιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήµατα, είτε ιδιοκτησίας
των καταλυµάτων, είτε κατό̟ιν χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά τις κείµενες
διατάξεις, α̟ό τα σηµεία αφίξεως ή αναχωρήσεως µέχρι τις εγκαταστάσεις
των καταλυµάτων αυτών και αντίστροφα. Ε̟ιτρέ̟εται στις εταιρείες και τους
συνεταιρισµούς Ε̟ιβατηγών ∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, ̟ου έχουν
συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87
του ν. 4070/2012 (Α’ 82) να συνά̟τουν συµβάσεις µε ολική ή µερική
εκµίσθωση των Ε∆Χ αυτοκινήτων, µε οδηγό, µε τουριστικά καταλύµατα, µε
κόµιστρο ̟ου διαµορφώνεται µε συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών για
τη µεταφορά των ̟ελατών των καταλυµάτων α̟ό τα σηµεία αφίξεως ή
αναχωρήσεως µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων και αντίστροφα.»

2.

Η φράση «δώδεκα (12) ωρών» της ̟ερί̟τωσης 1 της υ̟ο̟αραγράφου Η2 του
ν. 4093/2012 αντικαθίσταται µε τη φράση «έξι (6) ωρών».

3.

Η ̟αράγραφος ιε. του άρθρου µόνου της ΚΥΑ 537154/188/5.12.1994
«∆ιαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήµατος λειτουργίας σε
Ε̟ιχ/σεις Εκµίσθωσης δικύκλων µοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε.» (Β΄ 899)
καταργείται.

4.

Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 2 της ΥΑ 16598/2010 «Όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις
λειτουργίας ε̟ιχειρήσεων εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.εκ. άνευ
οδηγού» (Β΄ 2189) καταργείται.

5.

α.
Οι ε̟ιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού
δύνανται να εκµισθώνουν τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήµατα, τα ο̟οία
διαθέτουν
έγκριση
τύ̟ου
σύµφωνα
µε
τα
οριζόµενα
στην
48145/2327/08.08.03 (Β` 1207) κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών
και Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Με αιτιολογηµένη α̟όφαση του
οικείου ∆ήµου, ̟ου εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος
του ̟αρόντος νόµου, δύναται να ορίζεται ανώτατο ̟οσοστό των οχηµάτων
του ̟ροηγούµενου εδαφίου ε̟ί της συνολικής δυναµικότητας της
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ε̟ιχείρησης, ̟ου δύνανται
να εκµισθώνονται α̟ό τις
ε̟ιχειρήσεις
εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, ιδίως για λόγους
̟ροστασίας του οικιστικού ̟εριβάλλοντος, της ασφάλειας των τουριστών και
των το̟ικών ιδιαιτεροτήτων. Το ως άνω ̟οσοστό δεν µ̟ορεί να είναι
κατώτερο α̟ό το 20% της συνολικής δυναµικότητας της ε̟ιχείρησης. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου η ̟αρα̟άνω ̟ροθεσµία των τριών (3) µηνών ̟αρέλθει
ά̟ρακτη, η εκάστοτε ε̟ιχείρηση ορίζει ελεύθερα τον αριθµό των
εκµισθούµενων τρίκυκλων και τετράκυκλων οχηµάτων της. Η α̟όφαση του
οικείου ∆ήµου δύναται να τρο̟ο̟οιείται αιτιολογηµένα ετησίως.
β.
Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 2 της µε αρ 16598/29-12- 2010 (Β’ 2189)
κοινής α̟όφασης των Υ̟ουργών Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και
Πολιτισµού και Τουρισµού, ό̟ως ισχύει, καταργείται.
γ.
Η ̟αρούσα ̟ερί̟τωση τίθεται σε ισχύ έξι (6) µήνες α̟ό την
δηµοσίευση του νόµου αυτού.

6.

α.
Η ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α΄
284), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και µεταχειρισµένα τουριστικά
λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ̟αρόντος
νόµου. Τα µεταχειρισµένα τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης ̟ου
τίθενται σε κυκλοφορία ̟ρέ̟ει να είναι ̟ροέλευσης εσωτερικού ή χώρας
µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να εµ̟ί̟τουν στην κατηγορία εκ̟οµ̟ών
ρύ̟ων EURO V ή µεταγενέστερη.»
β.
Η ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977
καταργείται.

7.

α.
Η εγγυητική ε̟ιστολή της ̟ερί̟τωσης αγ) της ̟αραγράφου 1 του
άρθρου µόνου της ΥΑ 14340/7-11-2011 (Β’ 2537) ̟ου α̟αιτείται για τη θέση
σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δηµοσίας χρήσης, εφόσον η
αίτηση για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου
δηµόσιας χρήσης υ̟οβάλλεται α̟ό Τ.Ε.Ο.Μ, αντικαθίσταται α̟ό εγγυητική
ε̟ιστολή ύψους χιλίων ευρώ (€ 1000) για τα ̟ρώτα δέκα οχήµατα της
ε̟ιχείρησης και εκατό ευρώ (€ 100) για κάθε ένα α̟ό τα ε̟όµενα ̟έραν του
̟αρα̟άνω αριθµού, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2 της α̟όφασης αυτής.
β.
Το δεύτερο εδάφιο της ̟αρ. 2α του άρθρου µόνου της ΥΑ 14340/2011
(Α’ 284), ό̟ως ισχύει, καταργείται.
γ.
Τουριστικές Ε̟ιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) ̟ου έχουν θέσει
σε κυκλοφορία έξι (6) ή ̟ερισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας
χρήσης και έχουν καταθέσει εγγυητική ε̟ιστολή ύψους 6.000 ευρώ σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην ̟ερί̟τωση αγ) της ̟αραγράφου 1 και στην ̟αράγραφο
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2 του άρθρου µόνου της ΥΑ 14340/7-11-2011, ό̟ως ισχύει, υ̟οχρεούνται να
τη συµ̟ληρώσουν ανάλογα, σύµφωνα µε οριζόµενα στην ̟αρούσα
υ̟ο̟αράγραφο εντός ̟ροθεσµίας έξι (6) µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του
̟αρόντος. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, µε την ά̟ρακτη ̟αρέλευση της ̟αρα̟άνω
̟ροθεσµίας, η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία των οχηµάτων για τα ο̟οία δεν
έχει κατατεθεί η ̟ροβλε̟όµενη εγγυητική ε̟ιστολή ανακαλείται µε α̟όφαση
του Προϊσταµένου της οικείας Περιφερειακής Υ̟ηρεσίας Τουρισµού (ΠΥΤ).
8.

α.
Η ̟αράγραφος 4
του άρθρου 1 του ν. 711/1977 (Α’ 284)
αντικαθίσταται εξής:
«4. Το µεταφορικό έργο της ̟αρ. 1 διενεργείται α̟ό δηµόσιας χρήσης
Τουριστικά Λεωφορεία ̟ου τίθενται σε κυκλοφορία α̟ό ε̟ιχειρήσεις
τουριστικών γραφείων ή Τουριστικές Ε̟ιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
(Τ.Ε.Ο.Μ.). Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η µεταφορά ̟ροσώ̟ων σε οργανωµένες
εκδροµές και ̟εριηγήσεις εντός και εκτός της χώρας καθώς και η µεταφορά
µαθητών για ̟ραγµατο̟οίηση εκδροµών των ̟ερι̟τώσεων (β΄) και (ζ’) της
̟αρ. 1 του ̟αρόντος ̟ραγµατο̟οιούνται στο ̟λαίσιο οργανωµένου ταξιδίου
της ̟αρ. 1 του άρθρου 2 του ̟.δ/τος 339/1996, το ανωτέρω ̟εριγραφόµενο
έργο διενεργείται α̟ό δηµόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία για
λογαριασµό τουριστικού γραφείου».
β.
Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Όταν το µεταφορικό έργο της ̟αραγράφου 1 διενεργείται για λογαριασµό
τουριστικού γραφείου α̟ό δηµόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία ̟ου
τίθενται σε κυκλοφορία α̟ό Τ.Ε.Ο.Μ., συνά̟τεται ειδική ̟ρος τούτο έγγραφη
σύµβαση, της ο̟οίας ο τύ̟ος έχει α̟οδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα
και η ο̟οία είναι δυνατό να αφορά µεµονωµένη µεταφορά ή µεταφορές ή και
µακροχρόνια συνεργασία. Στο ̟λαίσιο εκτέλεσης του συµβατικού έργου
έναντι των ε̟ιβατών ο µεν νοµιµο̟οιούµενος ̟ρος µεταφορά ε̟ιχειρηµατίας
του ειδικού τουριστικού λεωφορείου νοείται ως ̟ροστηθείς, ο δε
ε̟ιχειρηµατίας του τουριστικού γραφείου ως ο ̟ροστήσας».
γ.

Η ̟αράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.15: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
1.

Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν.3498/2006 (Α΄ 230) καταργείται.

2.

Η ̟αράγραφος 2 άρθρου 45 του ν. 3498/2006 καταργείται.

3.

α.
Το άρθρο 37 του ν. 3498/2006 και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσες α̟οφάσεις, για τις Ελάχιστες Τιµές Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων,
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Ενοικιαζόµενων Ε̟ι̟λωµένων ∆ιαµερισµάτων, Τουριστικών Ε̟ι̟λωµένων
Κατοικιών και Ε̟αύλεων, καταργούνται.
β.
Η ΥΑ 515237/2012 (Β΄ 1391) «Θεώρηση τιµών Ενοικιαζόµενων
∆ωµατίων, Ενοικιαζόµενων Ε̟ι̟λωµένων ∆ιαµερισµάτων, Τουριστικών
Ε̟ι̟λωµένων Κατοικιών και Ε̟αύλεων» καταργείται.
4.

Το άρθρο 8 του ̟.δ. 33/1979 (Α΄ 10) καταργείται.

5.

Οι ̟αράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 4 της ΥΑ 2868/2004 «Κανονισµός
Ορειβατικών Καταφυγίων» (Β΄ 398) καταργούνται.

6.

α.
Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993 (Α΄ 118)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι Ειδικοί Κανονισµοί των τουριστικών λιµένων καταρτίζονται α̟ό τους
φορείς διαχείρισης και υ̟οβάλλονται στην αρµόδια υ̟ηρεσία της Γενικής
Γραµµατείας Τουρισµού για έγκριση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ̟αρ. 4
και 5.»
β.
Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993, το δεύτερο εδάφιο
της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 2 της ΥΑ Τ/9803/2003 (Β΄ 1323) και κάθε
διάταξη ̟ου αναφέρεται σε υ̟οχρέωση έγκρισης ή γνωστο̟οίησης
τιµολογίων για τις ̟αρεχόµενες στους τουριστικούς λιµένες υ̟ηρεσίες
καταργούνται.

7.

Η ̟αράγραφος 15 άρθρου 39 του ν.3105/2003 (Α΄ 29) καταργείται.

8.

Η ̟αράγραφος 7 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993, ό̟ως ισχύει, καταργείται.

9.

Κάθε διάταξη στην ο̟οία ̟ροβλέ̟εται υ̟οχρέωση ̟αρόχων ξενοδοχειακών
υ̟ηρεσιών ή ε̟ιχειρήσεων ̟ου ̟ροσφέρουν υ̟ηρεσίες διαµονής τουριστών ή
άλλων τουριστικών ε̟ιχειρήσεων, σε ̟ροηγούµενη έγκριση, γνωστο̟οίηση,
ανακοίνωση ή ενηµέρωση ̟ερί των τιµών τους καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.16: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
1.

α.
Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 30 του
ν.2160/1993, ό̟ως η ̟αράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την ̟αράγραφο
2 του άρθρου 158 του ν.4070/2012 (Α΄ 82), τρο̟ο̟οιείται ως εξής:
«4. Για τη χωροθέτηση, τρο̟ο̟οίηση, συµ̟λήρωση, έγκριση των χρήσεων γης
και των όρων και ̟εριορισµών δόµησης του τουριστικού λιµένα ή τη
µετατρο̟ή υ̟άρχοντος λιµένα σε τουριστικό, α̟αιτείται η γνώµη της ̟ιο
̟άνω Ε̟ιτρο̟ής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 31
του νόµου αυτού».
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β.
Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Μέσα σε τέσσερις (4) µήνες α̟ό την υ̟οβολή της αίτησης µε όλα τα
δικαιολογητικά ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η
Ε̟ιτρο̟ή Τουριστικών Λιµένων α̟οφαίνεται για την συνδροµή των νόµιµων
̟ροϋ̟οθέσεων δηµιουργίας της µαρίνας και γνωµοδοτεί σχετικά. Κατά της
γνωµοδότησης της Ε̟ιτρο̟ής χωρεί αίτηση θερα̟είας εντός ̟ροθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της στον αιτούντα.
Για την έγκριση της χωροθέτησης ή την τρο̟ο̟οίηση αυτής, των
ε̟ιτρε̟όµενων χρήσεων γης, των όρων και ̟εριορισµών δόµησης, των
α̟αιτούµενων ̟ροσχώσεων ή έργων εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών
λιµενο-λεκανών, καναλιών ή/και διαµόρφωση ̟ροστατευτικών νησίδων, των
αναγκαίων έργων υ̟οδοµής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων ε̟ί της
χερσαίας ζώνης και των ̟εριβαλλοντικών όρων για την κατασκευή,
µετατρο̟ή, µετασκευή, ̟ροσθήκη ή τρο̟ο̟οίηση και λειτουργία της µαρίνας
εκδίδεται, µε µέριµνα της αρµόδιας υ̟ηρεσίας του Υ̟ουργείου Τουρισµού,
κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Τουρισµού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µετά α̟ό γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής Τουριστικών Λιµένων.
Η α̟όφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
2.

Η ̟αράγραφος 7 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 καταργείται.

3.

Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου α΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου
31 του ν. 2160/1993 καταργείται.

4.

α.
Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της ̟αραγράφου 17 του
άρθρου 6 του ν. 2160/1993 δεν έχει εφαρµογή ως ̟ρος την εταιρία «Εταιρία
Ακινήτων ∆ηµοσίου Α.Ε.».
β.

Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν.3498/2006 καταργείται.

γ.

Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 166 του ν.4070/2012 (Α’ 82) καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.17: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου η ΚΥΑ 59/09.11.2010
«Καθορισµός του ύψους της εισφοράς σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2
του Ν. 3872/2010» (Β΄ 1766) καταργείται.

2.

Ο ν. 3185/1955 (Α΄ 91) καταργείται.

3.

Το ̟.δ. 12/19 Μαΐου 1923 καταργείται.

4.

α.
Τα άρθρα 11, 14, 15 και 16 της α̟όφασης ΓΓ ΕΟΤ 503007/1976 (Β΄ 166),
̟ου κυρώθηκαν µε το άρθρο 8 του ν. 1652/1986, καταργούνται.
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β.
Το β.δ. 436/25.6-6.7.1961 «Περί χαρακτηρισµού ε̟ιχειρήσεων ως
Τουριστικών» (Α’ 11) καταργείται, µε εξαίρεση τις ̟αραγράφους (β), (ε) και
(στ) του άρθρου 1 αυτού.
5.

Η διάταξη της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35)
εφαρµόζεται α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος για όλους τους
̟αραχωρησιούχους ή µισθωτές ιαµατικών ̟ηγών, οι ο̟οίες είχαν
χαρακτηρισθεί ως το̟ικής ή τουριστικής σηµασίας ̟ριν την έναρξη ισχύος
του ν. 3498/2006, ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής του ̟αραχωρησιούχου
και ανεξαρτήτως εάν ̟ρόκειται για οργανισµούς το̟ικής αυτοδιοίκησης ή
ανα̟τυξιακές εταιρείες αυτών.

6.

Στην ̟αράγραφο Η του άρθρου 173 του ̟.δ. 14/1999 (∆΄ 580) ̟ροστίθεται
̟αράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου Ζ του άρθρου 173 του ̟αρόντος για την
ε̟εξεργασία και διάθεση υγρών α̟οβλήτων και την ̟ροστασία α̟ό το
θόρυβο καταλαµβάνουν όλες τις υφιστάµενες τουριστικές εγκαταστάσεις.
Υφιστάµενες τουριστικές εγκαταστάσεις λειτουργούν νοµίµως µε τους όρους
και ̟εριορισµούς ̟ου τους έχουν ε̟ιβληθεί για χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ
µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου, ̟ροκειµένου να
συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου Ζ του άρθρου 173 του ̟.δ.
14/1999. Μετά την ά̟ρακτη ̟αρέλευση της ανωτέρω ̟ροθεσµίας, δεν
ε̟ιτρέ̟εται η συνέχιση λειτουργίας της εγκατάστασης αν δεν έχει
συµµορφωθεί µε αυτές.»

7.

Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 4 του β.δ. της 13/29.4.1955 (Α΄ 105), ό̟ως
αντικαταστάθηκε α̟ό την ̟αράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 2160/1993 και
α̟ό την ̟αράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 3766/2009 (Α΄ 102),
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στις ανώνυµες εταιρίες το δικαίωµα του εκλέγεσθαι έχει το ̟ρόσω̟ο ̟ου
ορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε α̟όφασή του».

8.

α.
Η ̟ερί̟τωση γ) της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4002/2011 (Α΄
180) καταργείται.
β.
Η ̟αρούσα ̟ερί̟τωση δεν καταλαµβάνει όσους κατά τη δηµοσίευση
του ̟αρόντος έχουν καταθέσει αίτηση για την υ̟αγωγή στο άρθρο 10 του ν.
4002/2011.

9.

Η υ̟αγωγή τουριστικών καταλυµάτων σε καθεστώς χρονοµεριστικής
µίσθωσης είναι δυνατό να αφορά µέχρι ̟οσοστού σαράντα εννέα τοις εκατό
(49%) της συνολικής σε κλίνες δυναµικότητας των τουριστικών καταλυµάτων,
ανεξάρτητα α̟ό τη λειτουργική τους µορφή. Στο υ̟όλοι̟ο ̟οσοστό της
δυναµικότητάς τους θα ισχύει το σύνηθες για την κάθε λειτουργική µορφή
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καθεστώς λειτουργίας
καταργείται.

και

εκµετάλλευσης.

Κάθε

αντίθετη

διάταξη

10.

Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ε̟ιτρέ̟εται η λειτουργία τουριστικών γραφείων τα ο̟οία µ̟ορούν να
̟αρέχουν α̟οκλειστικά και µόνο µέσω διαδικτύου τις υ̟ηρεσίες ̟ου
̟ροβλέ̟ονται στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199). Τα
τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους να ̟εριέχουν
τον όρο «Ηλεκτρονικές Υ̟ηρεσίες» (e-service). Για τη χορήγηση Ειδικού
Σήµατος Λειτουργίας των ανωτέρω γραφείων α̟αιτείται η ύ̟αρξη ιδιαίτερης
εγκατάστασης, η ο̟οία γνωστο̟οιείται στην αρµόδια υ̟ηρεσία της
Φορολογικής ∆ιοίκησης και στον ΕΟΤ. και υ̟οβάλλονται τα δικαιολογητικά
του άρθρου 4. Ειδικά για τη ρυθµιζόµενη ̟ερί̟τωση, στη θέση του
δικαιολογητικού της ̟ερί̟τωσης δ΄ της ̟αραγράφου 1 υ̟οβάλλεται
αντίγραφο της έναρξης ε̟ιτηδεύµατος α̟ό την οικεία υ̟ηρεσία της
Φορολογικής ∆ιοίκησης τογ. Ε̟ίσης ε̟ιβάλλεται εγγυητική ε̟ιστολή, το ύψος
της ο̟οίας καθορίζεται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Τουρισµού.»

11.

Τα άρθρα 1 έως 6, το άρθρο 8, οι ̟αρ. 3 και 4 του άρθρου 11 και το άρθρο 18
του ν. 431/1937 καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.18: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

1.

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, ο̟ότε και καθίσταται ̟ροαιρετική η εγγραφή
της ε̟ιχείρησης σε ε̟ιµελητήριο σύµφωνα µε το άρθρο 48 του ν. 4111/2013
(Α΄ 18), η αρµοδιότητα χορήγησης άδειας των ε̟ιµελητηρίων κατά τα
οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154)
ε̟εκτείνεται και σε ε̟ιχειρήσεις ̟ου δεν έχουν εγγραφεί στο ε̟ιµελητήριο.

2.

Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η συγχώνευση δύο ή ̟ερισσότερων βιοµηχανιών, βιοτεχνιών,
ε̟αγγελµατικών εργαστηρίων ̟ου ιδρύθηκαν και λειτουργούν νόµιµα εντός
των ορίων της Περιφέρειας Αττικής είναι δυνατή µε τη µεταφορά της µίας
α̟ό αυτές στη θέση της άλλης.»

3.

Το άρθρο 21 του ν. 3225/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
∆ιαχωρισµός εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
Η λειτουργία, ο εκσυγχρονισµός και η τυχόν µετεγκατάσταση βιοµηχανικών,
βιοτεχνικών µονάδων, ε̟αγγελµατικών εργαστηρίων, µηχανολογικών
εγκαταστάσεων και α̟οθηκών διέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του ̟αρόντος
νόµου. Κατά τον εκσυγχρονισµό η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης
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γίνεται ανάλογα µε την ισχύ του µηχανολογικού εξο̟λισµού, την ο̟οία
α̟οκτά καθεµία α̟ό τις µονάδες ̟ου διαχωρίζονται.»
4.

α. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3333/2005 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. «Εµ̟ορευµατικό Κέντρο» είναι ένα οργανικά ολοκληρωµένο σύνολο
δοµών, διαρθρωµένων υ̟ηρεσιών και υ̟οδοµών διαφορετικών µέσων
µεταφοράς, ̟ου ιδρύεται και λειτουργεί σε ̟εριοχή, ό̟ου ε̟ιτρέ̟ονται
δραστηριότητες για εξυ̟ηρέτηση συνδυασµένων µεταφορών».»
β. Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 και η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 3 του
ν. 3333/2005 καταργούνται.

5.

Η ̟αράγραφος 7 του άρθρου 4 του ̟.δ. 24/31.5.1985 (∆΄ 270) αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. Ε̟ίσης ε̟ιτρέ̟εται κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων της ̟αρ. 5 του
άρθρου αυτού η ε̟έκταση υφισταµένων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων
εφόσον α̟οδεδειγµένα βρίσκονται σε λειτουργία η ο̟οία βεβαιώνεται α̟ό το
Υ̟ουργείο Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας.».

6.

H ̟αράγραφος 16 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) καταργείται.

7.

α.
Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 16 της ΥΑ Τ6525/421/2000 καταργείται.
β.
Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 14 της ΥΑ Τ6525/421/2000
αντικαθίσταται ως εξής:
«.4- Όταν δεν είναι δυνατόν να ̟ροσδιορισθεί το ύψος της εγγύησης κατά τη
στιγµή έκδοσης της άδειας λειτουργίας της α̟οθήκης ̟ροσωρινής ενα̟όθεσης
µε βάση τα αναφερόµενα στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο, δεδοµένου ότι δεν
είναι γνωστό ούτε το είδος ούτε η ̟οσότητα των εµ̟ορευµάτων ̟ου θα
ενα̟οτεθούν στην υ̟ό έγκριση α̟οθήκη ̟ροσωρινής ενα̟όθεσης, το ύψος
της εγγύησης καθορίζεται α̟ό την Τελωνειακή Περιφέρεια, λαµβανοµένων
υ̟όψη ως ̟αραµέτρων εκτίµησης του ύψους αυτής.
α) το ύψος των δασµοφορολογικών ε̟ιβαρύνσεων των εισερχοµένων
εµ̟ορευµάτων µέσω του αρµόδιου Τελωνείου του ̟ροηγούµενου έτους.
β) το ̟οσοστό των εισερχόµενων εµ̟ορευµάτων ̟ου κατά την εκτίµηση του
διαχειριστή θα ενα̟οτεθούν στην υ̟ό έγκριση α̟οθήκη.
Μετά την ̟άροδο του τριµήνου α̟ό τον καθορισµό της κατά τα ανωτέρω
εγγύησης, η Τελωνειακή Περιφέρεια ανα̟ροσαρµόζει το ̟οσό της εγγύησης
µε βάση τα στοιχεία των δασµοφορολογικών ε̟ιβαρύνσεων ̟ου αναλογούν
σε εµ̟ορεύµατα ̟ου έχουν εισέλθει στις α̟οθήκες ̟ροσωρινής ενα̟όθεσης
κατά τη διάρκεια αυτού.
Για την εφαρµογή του τρίτου εδαφίου της ̟αραγράφου 3, θα ̟ρέ̟ει ο
διαχειριστής να ̟ροσκοµίσει α̟οδεικτικά στοιχεία ̟ροερχόµενα α̟ό
αρµόδια Τελωνειακή Αρχή για την ̟ροηγούµενη ικανή εµ̟ειρία και
αξιό̟ιστη συνεργασία σε άλλα τελωνειακά ή φορολογικά καθεστώτα.»
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.19: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1.

Ε̟ιτρέ̟εται η ταυτόχρονη µεταφορά ευ̟αθών και µη ευ̟αθών ̟ροϊόντων
και µε Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα, τα ο̟οία έχουν τεθεί σε
κυκλοφορία σύµφωνα µε τον ν.1959/1991 (Α΄ 123) για την εξυ̟ηρέτηση των
µεταφορικών αναγκών των ε̟ιχειρήσεων, εφόσον τα οχήµατα φέρουν ένα ή
̟ερισσότερα ειδικά χωρίσµατα για τη στεγανο̟οίηση του ενός διαµερίσµατος
α̟ό το άλλο. Τα µεταφερόµενα εµ̟ορεύµατα καθώς και η ύ̟αρξη των
χωρισµάτων αναγράφονται στη στήλη των ̟αρατηρήσεων της άδειας
κυκλοφορίας.

2.

α.
Μετά την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174)
̟ροστίθεται ̟αράγραφος 3 ως εξής:
«3. Εάν η εταιρεία διαθέτει ε̟αρκείς και κατάλληλους χώρους στάθµευσης
των οχηµάτων και α̟οθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και
συντήρησή τους, µ̟ορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαµενές
α̟οθήκευσης καυσίµων α̟οκλειστικά για τον εφοδιασµό των ιδιόκτητων ή
µισθωµένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην ̟ερί̟τωση αυτή δεν α̟αιτείται
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός α̟ό την υ̟οβολή Πιστο̟οιητικού
Πυρασφάλειας, το ο̟οίο χορηγείται α̟ό την αρµόδια Πυροσβεστική
Υ̟ηρεσία.».
β.
Η ̟ερί̟τωση δ' της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 4 και η ̟ερί̟τωση γ’
της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 καταργούνται.
γ.
Το τελευταίο εδάφιο
Β1/8535/980/2012 καταργείται.

3.

της

̟αραγράφου

Ε’

της

εγκυκλίου

α.
Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968
(Α΄ 294), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) και την
̟αράγραφο 17 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), καταργείται.
β.
Η ̟αράγραφος 7 του Κεφαλαίου Γ της ΥΑ Α2/29542/5347/1991
καταργείται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.20: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 4155/2013 (Α’ 120) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Μέχρι τις ηµεροµηνίες ̟ου ορίζονται στο άρθρο 9, οι φορείς του ∆ηµοσίου
Τοµέα, ό̟ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995, δύνανται να
χρησιµο̟οιούν το σύνολο ή µέρος του ΕΣΗ∆ΗΣ για την ανάθεση και
εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεών τους, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς
οριζόµενα στη σχετική διακήρυξη ή/και στις α̟οφάσεις έγκρισης του Ενιαίου
Προγράµµατος Προµηθειών, ό̟ου συντρέχει ̟ερί̟τωση.»
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2.

Οι ̟αράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 4155/2013 αντικαθίστανται ως
εξής:
«2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά στην Κεντρική ∆ιοίκηση, ό̟ως
ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995, ό̟ως ισχύει, είναι την 01.07.2014.
3. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, ό̟ως
ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995, ό̟ως ισχύει, είναι την 01.10.2014.»

3.

Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 4155/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω ̟αραγράφων, ειδικά για
τις δηµόσιες συµβάσεις έργων του ̟αρόντος, η εφαρµογή του ̟αρόντος
αρχίζει α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2015.»

4.

Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 4155/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των συµβάσεων της
̟αραγράφου 1 του άρθρου 1 του ̟αρόντος α̟ό τις αναθέτουσες αρχές µε
χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ γίνεται σύµφωνα µε την Υ̟ουργική Α̟όφαση του
άρθρου 7 του ̟αρόντος.»

5.

Οι διατάξεις της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου ισχύουν αναδροµικά α̟ό
01.01.2014. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων ̟ου διενεργήθηκαν χωρίς χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ κατά το διάστηµα
α̟ό 01.01.2014 έως τη δηµοσίευση του ̟αρόντος και οι ̟ράξεις των
αναθετουσών αρχών ̟ου εκδόθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα στο
̟λαίσιο αυτών ή για την ανάθεση και εκτέλεση των οικείων συµβάσεων δεν
̟άσχουν εξ αυτού του λόγου και ̟αράγουν όλα τα έννοµα α̟οτελέσµατα
τους.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.21: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2011/7 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η υ̟ο̟αράγραφος Ζ.10. του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.10.: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(Άρθρο 10 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)
1.
Οι αγωγές ή αιτήσεις ενώ̟ιον δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής
̟ου αφορούν µη αµφισβητούµενες α̟αιτήσεις, οι ο̟οίες εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο
εφαρµογής της ̟αρούσας ̟αραγράφου, δικάζονται κατ` εξαίρεση,
ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής, στη συντοµότερη, κατά το δυνατόν,
δικάσιµο. Ο εκτελεστός τίτλος ε̟ί των αγωγών ή αιτήσεων αυτών εκδίδεται
µέσα σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την κατάθεση τους. Στο
ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν ̟εριλαµβάνονται οι ̟ροθεσµίες
κοινο̟οίησης ή ε̟ίδοσης εγγράφων και οι καθυστερήσεις για τις ο̟οίες
ευθύνεται ο ̟ιστωτής.
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2.
Το ̟αρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.22: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος δεν υ̟άγεται στο φόρο συγκέντρωσης
κεφαλαίων η σύσταση των ̟ροσώ̟ων του άρθρου 17 του ν. 1676/1986 (Α΄
204).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τα άρθρα 30 και 33 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής
Εκ̟αιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α’ 244) και η ̟αράγραφος 1 του
άρθρου 11 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σ̟ουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκ̟αίδευση
και άλλες διατάξεις» (Α’ 56) καταργούνται.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Η:
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

1.

Η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 (Α’ 153)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου α̟αιτείται έγκριση σύµφωνα µε τις ̟ροηγούµενες
̟αραγράφους, αυτή ̟ροηγείται α̟ό τις άδειες άλλων αρχών ̟ου αφορούν
την ε̟ιχείρηση ή την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία της
αναγράφονται µε ̟οινή ακυρότητας στις άδειες αυτές. Η έγκριση χορηγείται
µέσα σε τρεις (3) µήνες α̟ό την υ̟οβολή της σχετικής αίτησης. Ειδικά για
αιτήµατα αδειοδοτήσεων καταστηµάτων λιανικής ̟ώλησης υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, η ανωτέρω έγκριση χορηγείται µέσα σε δύο (2) µήνες α̟ό την
υ̟οβολή της σχετικής αίτησης.»

2.

Το άρθρο 1 του ν.358/1976, ό̟ως ισχύει, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Θ:
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1.: ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕ∆
O τίτλος της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.2 της ̟αρ.Ζ του άρθρου ̟ρώτου του
ν.4093/12 (Α΄122), ό̟ως ισχύει, συµ̟ληρώνεται ως εξής:
«∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΠΑΡΟΧΕΣ
ΟΑΕ∆»
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Μετά την εσωτερική ̟αράγραφο 4 της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.2 της ̟αρ.Ζ του
άρθρου ̟ρώτου του ν.4093/12 (Α΄122), ό̟ως ισχύει, ̟ροστίθεται νέα
εσωτερική ̟αράγραφος 4α ως εξής:
«4.α.i. Στους µόνιµους και στους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υ̟αλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ, οι
ο̟οίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας , σύµφωνα µε τις διατάξεις του
̟αρόντος νόµου και του ν.4172/2013 (Α΄167) και, στη συνέχεια, λύεται η
εργασιακή τους σχέση λόγω κατάργησης της θέσης τους, το Ελληνικό
∆ηµόσιο, καταβάλλει α̟οζηµίωση α̟όλυσης ειδικά και µόνο λόγω
κατάργησης θέσης. Για τον υ̟ολογισµό του ̟οσού α̟οζηµίωσης, ως βάση
λαµβάνεται ο βασικός µισθός του υ̟αλλήλου κατά την ηµεροµηνία ̟ου
τέθηκε σε διαθεσιµότητα και ως χρόνος υ̟ηρεσίας υ̟ολογίζεται όλος ο
χρόνος ̟ου ελήφθη υ̟όψη για την κατάταξη του υ̟αλλήλου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), ο χρόνος ̟ου µεσολάβησε
µέχρι τη θέση του υ̟αλλήλου σε καθεστώς διαθεσιµότητας, καθώς και ο
χρόνος διαθεσιµότητας. Κατά τα λοι̟ά, η α̟οζηµίωση υ̟ολογίζεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 55 του ̟.δ.
410/1988 (Α’ 191), ό̟ως ισχύει. Στο ανωτέρω ̟ροσω̟ικό, εφόσον έχει
συµ̟ληρώσει τις ̟ροϋ̟οθέσεις για λήψη σύνταξης, καταβάλλεται στο µεν
ε̟ικουρικά ασφαλισµένο το 40%, στο δε µη ε̟ικουρικά ασφαλισµένο το 50%
της ως άνω ̟ροβλε̟όµενης α̟οζηµίωσης.
Οι α̟οδοχές διαθεσιµότητας, ̟ου έλαβαν οι εν λόγω υ̟άλληλοι,
καταλογίζονται στην ως άνω α̟οζηµίωση α̟όλυσης, την ο̟οία και µειώνουν
αναλόγως ως εξής:
Αν ο υ̟άλληλος έχει υ̟ηρεσία µέχρι τρία (3) έτη δεν καταλογίζεται κανένα
̟οσό. Για υ̟ηρεσία α̟ό τρία (3) έτη και µία ηµέρα έως έξι (6) έτη
καταλογίζονται α̟οδοχές διαθεσιµότητας µισού µήνα. Για υ̟ηρεσία α̟ό έξι
(6) έτη και µία ηµέρα έως δώδεκα (12) έτη καταλογίζονται α̟οδοχές
διαθεσιµότητας ενός µήνα, για υ̟ηρεσία α̟ό δώδεκα (12) έτη και µία ηµέρα
έως δεκαοκτώ (18) έτη καταλογίζονται α̟οδοχές διαθεσιµότητας δύο (2)
µηνών, για υ̟ηρεσία α̟ό δεκαοκτώ (18) έτη και µία ηµέρα έως είκοσι τέσσερα
(24) έτη καταλογίζονται α̟οδοχές διαθεσιµότητας τριών (3) µηνών. Τέλος για
υ̟ηρεσία α̟ό είκοσι τέσσερα (24) έτη και µία ηµέρα και άνω καταλογίζονται
α̟οδοχές διαθεσιµότητας τεσσάρων (4) µηνών.
Η ανωτέρω α̟οζηµίωση, µετά και τον ̟ροβλε̟όµενο ως άνω καταλογισµό, σε
καµία ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το ̟οσό των 15.000 ευρώ.
Υ̟άλληλοι ̟ου λαµβάνουν την α̟οζηµίωση του ̟αρόντος άρθρου δεν
δικαιούνται ταυτόχρονα καµία άλλη α̟οζηµίωση για την ίδια αιτία.
Η α̟οζηµίωση της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου φορολογείται ό̟ως κάθε άλλη
α̟οζηµίωση διακο̟ής σχέσεως εργασίας, σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 του άρθρου
15 του ν. 4172/2013, ό̟ως εκάστοτε ισχύει.
Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται ο υ̟όχρεος
για την καταβολή, ο τρό̟ος της καταβολής, η διαδικασία, το ύψος της
α̟οζηµίωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή της
̟αρούσας.
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Στις ανωτέρω ρυθµίσεις υ̟άγονται και οι υ̟άλληλοι των ο̟οίων η εργασιακή
σχέση λύθηκε κατ’ εφαρµογήν των ως άνω διατάξεων, για τους ο̟οίους η
σχετική ̟ράξη εκδόθηκε ̟ριν την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος.
ii.Οι υ̟άλληλοι της ανωτέρω ̟ερί̟τωσης i, των ο̟οίων η εργασιακή σχέση
λύεται, δικαιούνται το ε̟ίδοµα ανεργίας, καθώς ε̟ίσης και τις λοι̟ές ̟αροχές
̟ου χορηγούνται α̟ό τον Οργανισµό Α̟ασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
(Ο.Α.Ε.∆), υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις των οικείων διατάξεων, έστω και αν δεν
είχαν υ̟αχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του εν λόγω Οργανισµού.
Για τη καταβολή των ανωτέρω λαµβάνονται υ̟όψη, αντί του εγγράφου
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, η σχετική ̟ράξη λύσης της εργασιακής
σχέσης και, αντί των ηµερών εργασίας α̟ασχόλησης, η υ̟ηρεσία του
υ̟αλλήλου, ̟ου κατά την υ̟ο̟αράγραφο Θ.1. υ̟ολογίζεται για τη καταβολή
της α̟οζηµίωσης α̟όλυσης.
Τα δικαιολογητικά ̟ου, κατά τις οικείες διατάξεις, α̟αιτούνται για τη
καταβολή του ε̟ιδόµατος ανεργίας και των άλλων ̟αροχών ̟εριορίζονται σε
εκείνα ̟ου είναι συµβατά µε το χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης, καθώς και
τον τρό̟ο λύσης αυτής.
Οι µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υ̟άλληλοι του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ οι ο̟οίοι τίθενται σε
καθεστώς διαθεσιµότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 4172/2013, και
στη συνέχεια α̟ολύονται λόγω κατάργησης της θέσης τους, µ̟ορούν να
εντάσσονται σε ειδικά ̟ρογράµµατα ε̟αγγελµατικής κατάρτισης,
εκ̟αίδευσης και ε̟ιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.). Με α̟όφαση του Υ̟ουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζεται το ειδικότερο
̟εριεχόµενο και οι στόχοι των ως άνω ̟ρογραµµάτων, οι ̟ροϋ̟οθέσεις και η
διαδικασία υ̟αγωγής σε αυτά, η διάρκειά τους καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λε̟τοµέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
iii. Το αρµόδιο κατά ̟ερί̟τωση όργανο διοίκησης εκδίδει την ̟ράξη λύσης
της εργασιακής σχέσης του υ̟αλλήλου.
Η ̟ράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υ̟αλλήλων ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού, σε
̟ερί̟τωση ̟ου δεν εκδοθεί α̟ό το αρµόδιο όργανο διοίκησης εντός ̟έντε
ηµερών (5) α̟ό τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιµότητας, εκδίδεται α̟ό το
Γενικό Γραµµατέα της οικείας Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Η ̟ράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υ̟αλλήλων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε ̟ερί̟τωση
̟ου δεν εκδοθεί α̟ό το αρµόδιο όργανο διοίκησης εντός ̟έντε ηµερών (5)
α̟ό τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιµότητας, εκδίδεται α̟ό τον Υ̟ουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων».
Η ̟ερί̟τωση 2 της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.2 της ̟αρ.Ζ του άρθρου ̟ρώτου του
ν.4093/12 (Α΄122), ό̟ως ισχύει, συµ̟ληρώνεται ως εξής:
«Η διαθεσιµότητα υ̟αλλήλου η ο̟οία βρίσκεται σε κατάσταση
δια̟ιστωµένης εγκυµοσύνης, ̟ου αρχίζει ή εξελίσσεται εντός του αµέσως
ανωτέρω διαστήµατος, ̟αρατείνεται µέχρι την ηµέρα του τοκετού και
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ε̟ι̟λέον διάστηµα δώδεκα (12) µηνών µετά α̟ό αυτόν, ανεξάρτητα αν το
νεογνό γεννηθεί ζωντανό ή όχι.
Το χρονικό διάστηµα της διαθεσιµότητας υ̟αλλήλου, η ο̟οία τεκνο̟οίησε
̟ριν α̟ό την έναρξη του χρόνου της διαθεσιµότητας, ̟αρατείνεται για
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών µετά την ηµέρα του τοκετού. Η υ̟άλληλος
οφείλει να ̟ροσκοµίσει την ληξιαρχική ̟ράξη γέννησης τέκνου ή µε
υ̟εύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) της ενδιαφερόµενης ̟ου συνοδεύεται
α̟αραίτητα α̟ό βεβαίωση ιατρού γυναικολόγου ότι το νεογνό δεν γεννήθηκε
ζωντανό.
H εγκυµοσύνη α̟οδεικνύεται µε υ̟εύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) της εγκύου,
̟ου συνοδεύεται α̟αραίτητα α̟ό τα α̟οτελέσµατα σχετικής εξέτασης
εργαστηρίου καθώς και α̟ό βεβαίωση ιατρού γυναικολόγου, στην ο̟οία
γίνεται µνεία για τη, µέχρι το χρόνο έκδοσης της βεβαίωσης αυτής,
διανυθείσα διάρκεια της κύησης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υ̟οβάλλονται
στην υ̟ηρεσία της ενδιαφερόµενης εντός του αρχικού χρόνου της
διαθεσιµότητας ή, το αργότερο εντός µηνός α̟ό τη λήξη του, εάν η
εγκυµοσύνη δεν µ̟ορούσε να δια̟ιστωθεί εντός του αρχικού χρόνου. Στην
τελευταία αυτή ̟ερί̟τωση, η ύ̟αρξη δια̟ιστωµένης εγκυµοσύνης δηµιουργεί
υ̟οχρέωση ανάκλησης της ̟ράξης λύσης της υ̟αλληλικής σχέσης ̟ου τυχόν
είχε εκδοθεί εν τω µεταξύ.
Η για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ̟ρόωρη διακο̟ή της εγκυµοσύνης δηλώνεται
αµέσως α̟ό την ενδιαφερόµενη στην υ̟ηρεσία της εγγράφως.
Η εξαιτίας φυσικών αιτίων διακο̟ή της εγκυµοσύνης ή η διακο̟ή αυτής , ̟ου
οφείλεται στους λόγους των ̟ερι̟τώσεων β’, γ’ και δ’ της ̟αραγράφου 4 του
άρθρου 304 του Ποινικού Κώδικα, ό̟ως ισχύει, θεωρείται δικαιολογηµένη και
συνε̟άγεται τη διακο̟ή της ̟αράτασης της διαθεσιµότητας και τη λύση της
υ̟αλληλικής σχέσης της υ̟αλλήλου, ̟ου ε̟έρχονται αυτοδικαίως µετά τη
̟άροδο ενός µηνός α̟ό τη διακο̟ή της εγκυµοσύνης.
Η διακο̟ή της εγκυµοσύνης ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται µε τη βούληση της εγκύου
και δεν οφείλεται στους λόγους των ̟ερι̟τώσεων β’, γ’ και δ’ της
̟αραγράφου 4 του άρθρου 304 του Ποινικού Κώδικα, ό̟ως ισχύει, θεωρείται
αδικαιολόγητη και ε̟ιφέρει αυτοδικαίως τη διακο̟ή της ̟αράτασης της
διαθεσιµότητας και τη λύση της υ̟αλληλικής σχέσης, ̟ου ε̟έρχονται
αυτοδικαίως α̟ό τη διακο̟ή της εγκυµοσύνης, δηµιουργεί δε την υ̟οχρέωση
στην υ̟άλληλο να ε̟ιστρέψει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, τις α̟οδοχές
διαθεσιµότητας ̟ου έλαβε και ̟ου αντιστοιχούν στη, λόγω της εγκυµοσύνης,
̟αράτασή της.
Στις ̟ερι̟τώσεις των αµέσως ανωτέρω δύο ̟αραγράφων, η δια̟ίστωση της
διακο̟ής της ̟αράτασης της διαθεσιµότητας και της λύσης της υ̟αλληλικής
σχέσης δια̟ιστώνονται µε την έκδοση σχετικής ̟ράξης ̟ου εκδίδεται α̟ό το
όργανο, το ο̟οίο, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, είναι κάθε φορά αρµόδιο
για την έκδοση ̟ράξης λύσης της υ̟αλληλικής σχέσης.
Η εξαιτίας φυσικών αιτίων διακο̟ή της εγκυµοσύνης ή εκείνη ̟ου
̟ραγµατο̟οιείται για τους λόγους ̟ου αναφέρονται στις ̟ερι̟τώσεις β’, γ’
και δ’ της ̟αραγράφου 4 του Ποινικού Κώδικα, ό̟ως ισχύει, α̟οδεικνύεται
κατά τον ίδιο τρό̟ο ό̟ως και η ύ̟αρξή της , χωρίς να α̟αιτούνται
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α̟οτελέσµατα εξέτασης εργαστηρίου, εάν η διακο̟ή της εγκυµοσύνης
συνέβη υ̟ό συνθήκες ̟ου εκ των ̟ραγµάτων ή µε βάση τους κανόνες της
ιατρικής ε̟ιστήµης δεν θα ήταν δυνατή , αναγκαία ή α̟αραίτητη η
̟ραγµατο̟οίηση σχετικής εξέτασης σε εργαστήριο.
Η διακο̟ή της εγκυµοσύνης, ̟ου δεν α̟οδεικνύεται µε τον ως άνω τρό̟ο,
θεωρείται αδικαιολόγητη για την εφαρµογή των διατάξεων του ̟αρόντος.
Η υ̟άλληλος ̟ου βρίσκεται σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ̟ροαναφερόµενες
καταστάσεις, ̟ου σχετίζονται µε υφιστάµενη ή διακο̟είσα εγκυµοσύνη,
υ̟οχρεούται να δέχεται την ε̟ίσκεψη ελεγκτή ιατρού.
Στις ανωτέρω ρυθµίσεις υ̟άγονται και οι υ̟άλληλοι, οι ο̟οίες είχαν τεθεί σε
διαθεσιµότητα ̟ριν α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Θ.2.:
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΚΑΙ

Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης ii της ̟αραγράφου 1.δ. του άρθρου
δεύτερου του ν.3845/2010 (Α’ 65), ό̟ως αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ. 1 του
άρθρου 37 του ν.4223/2013 (Α’ 287) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ii) Ως ̟ρος τα νοµικά ̟ρόσω̟α: για όσο διάστηµα ̟αρατηρείται ̟αρέκκλιση
α̟ό την α̟ογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούµενων Ελληνικού ∆ηµοσίου και
α̟ό τη διαδικασία ̟ληρωµής µέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται µε κοινή α̟όφαση
των Υ̟ουργών Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η ε̟ιχορήγηση ή α̟όδοση ̟όρων ή
ο̟οιασδή̟οτε µορφής ενίσχυση α̟ό τον Κρατικό Προϋ̟ολογισµό.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.3.: ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 4172/2013
Οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) ό̟ως ισχύει
εφαρµόζονται και στους υ̟αλλήλους ̟ου έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα
δυνάµει των άρθρων 80, 81, 82 και 93 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.4: MH ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Στην εσωτερική ̟αράγραφο 1 ̟ερ.β της υ̟ο̟αρ. Ζ2 της ̟αρ. Ζ του άρθρου
̟ρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), ό̟ως ισχύει ̟ροστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Υ̟άλληλοι οι ο̟οίοι δεν α̟οδέχονται την το̟οθέτησή τους στο ̟λαίσιο της
ως άνω υ̟οχρεωτικής µετάταξης, δεν έχουν το δικαίωµα να υ̟οβάλουν
αίτηση για την εκούσια µετάταξή τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
(άρθρο 154 ̟αρ.4 Υ̟αλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 ̟αρ. 4 Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων) και ̟αραµένουν σε
διαθεσιµότητα µέχρι τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιµότητας».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Θ.5:

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΣΤΟ

90

Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αρ. 3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, ό̟ως είχε
τρο̟ο̟οιηθεί µε την ̟ερί̟τωση 2 της υ̟ο̟αραγράφου Ζ.5 της ̟αραγράφου
Ζ του άρθρου ̟ρώτου του ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι εγκρίσεις ̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου για το έτος 2011
̟εριορίζονται κατά ̟οσοστό ̟ενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση µε τις
αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) ε̟ι̟λέον
το 2012. Για το έτος 2013 το ̟οσοστό ̟ροσδιορίζεται σε 20% σε σχέση µε το
̟ροηγούµενο έτος και για τα έτη 2014, 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση µε το
̟ροηγούµενο έτος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.1.: ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
(Μ.Η.Ν.)
1.

Το άρθρο 33 του ν. 4025/2011 (Α’ 228) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ε̟ιτρέ̟εται η ίδρυση, ανά̟τυξη και λειτουργία Μονάδων Ηµερήσιας
Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.), ως εξής: α) δηµοσίων Μ.Η.Ν. στα δηµόσια Νοσοκοµεία
του Ε.Σ.Υ. (Μ.Η.Ν.–Ε.Σ.Υ.), β) δηµοσίων Μ.Η.Ν. στις δηµόσιες µονάδες της
Π.Φ.Υ. του Π.Ε.∆.Υ. (Μ.Η.Ν.–Π.Ε.∆.Υ.), γ) αυτοτελών ιδιωτικών Μ.Η.Ν.
(εκτός ιδιωτικών κλινικών) και δ) Μ.Η.Ν ως µονάδες ιδιωτικών κλινικών.
2. Ως Μ.Η.Ν. ορίζεται η υγειονοµική µονάδα η ο̟οία ̟αρέχει υ̟ηρεσίες
υγείας θερα̟ευτικής ή χειρουργικής φύσεως, για τις ο̟οίες δεν α̟αιτείται
γενική, ραχιαία ή ε̟ισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία ̟έραν των 24
ωρών, σύµφωνα µε τα καθιερωµένα διεθνή και ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α και τις
ε̟ιστηµονικές ̟ροδιαγραφές.
3. Οι Μ.Η.Ν. – Ε.Σ.Υ. δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε:
α. Νοσοκοµεία δυναµικότητας 400 και άνω κλινών, εκτός του κτιριακού
συγκροτήµατος αυτών, στα ο̟οία υ̟άγονται οργανικά και διοικητικά και
α̟οτελούν αυτοτελείς α̟οκεντρωµένες υγειονοµικές µονάδες αυτών, µε
ειδική στελέχωση και εξο̟λισµό, µε συνέχιση λειτουργίας της υφιστάµενης
Βραχείας Νοσηλείας.
β. Νοσοκοµεία δυναµικότητας 400 και άνω κλινών, εντός του κτιριακού
συγκροτήµατος αυτών, τα ο̟οία α̟οτελούν αυτοτελείς υγειονοµικές µονάδες
αυτών, µε ειδική στελέχωση και εξο̟λισµό.
γ. Νοσοκοµεία δυναµικότητας κάτω των 400 κλινών, χωροταξικά στον ίδιο
χώρο µε αυτά, τα ο̟οία λειτουργούν ̟αράλληλα µε τα υφιστάµενα Τµήµατα
Βραχείας Νοσηλείας.
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4. Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Υγείας, µετά α̟ό γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ.,
καταρτίζεται, τρο̟ο̟οιείται και συµ̟ληρώνεται ο λε̟τοµερής κατάλογος των
ιατρικών θερα̟ευτικών ή χειρουργικών ̟ράξεων, οι ο̟οίες ε̟ιτρέ̟εται να
εκτελούνται σε Μ.Η.Ν..
5. Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Υγείας, µετά α̟ό γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ.,
ορίζονται οι όροι, οι ̟ροϋ̟οθέσεις, οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές και ο
α̟αραίτητος τεχνικός εξο̟λισµός για την ίδρυση, ανά̟τυξη και λειτουργία
των Μ.Η.Ν., η σύνθεση του α̟αραίτητου ιατρικού, νοσηλευτικού, λοι̟ού
̟ροσω̟ικού, οι αναγκαίες ειδικότητες καθώς και οι λε̟τοµέρειες για τη
διοικητική και ε̟ιστηµονική διεύθυνση των Μ.Η.Ν., το ωράριο λειτουργίας, ο
τρό̟ος και η διαδικασία ̟αρα̟οµ̟ής σε αυτές, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λε̟τοµέρεια. Στην ίδια υ̟ουργική α̟όφαση καθορίζονται η
διαδικασία, τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά και ο έλεγχος για τη χορήγηση
βεβαίωσης λειτουργίας στις Μ.Η.Ν. της ̟ερί̟τ. (γ΄) της ̟αρ. 1 του ̟αρόντος.
Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Υγείας, µετά α̟ό γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ.
καθορίζονται τα δηµόσια νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. µε τα ο̟οία διασυνδέονται
ε̟ιστηµονικά οι Μ.Η.Ν. των ̟ερι̟τώσεων (α), (β) και (γ) της ̟αρ. 1 του
̟αρόντος.
6. Με κοινές α̟οφάσεις των Υ̟ουργών Υγείας, Εργασίας και Οικονοµικών
ρυθµίζονται θέµατα ̟ου αφορούν στη σύναψη συµβάσεων µεταξύ Μ.Η.Ν.
και Ασφαλιστικών Φορέων.
7. Με κοινές α̟οφάσεις των Υ̟ουργών Υγείας, Εργασίας και Οικονοµικών,
µετά α̟ό γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., ρυθµίζονται θέµατα ̟ου αφορούν στην
κοστολόγηση των ιατρικών ̟ράξεων, βάσει των ο̟οίων α̟οζηµιώνονται οι
Μ.Η.Ν.».
2.

Ό̟ου στις ως άνω ̟ερι̟τώσεις α̟αιτείται έκδοση α̟όφασης του Υ̟ουργού
Υγείας ή/και κοινή α̟όφαση των συναρµοδίων Υ̟ουργών, µετά α̟ό γνώµη
του ΚΕ.Σ.Υ., αυτή εκδίδεται εντός ̟ροθεσµίας δύο (2) µηνών α̟ό την
υ̟οβολή του σχετικού αιτήµατος στο ΚΕ.Σ.Υ..
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.2.: ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Κ.Α.Β.
Α. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.

1.

Το σύνολο των υ̟αλλήλων των κλάδων ∆Ε Οδηγών, ∆Ε Τεχνικού
(ειδικότητας Οδηγών) και ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων, οι ο̟οίοι
κατέχουν οργανικές ή ̟ροσω̟ο̟αγείς θέσεις στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.
τίθεται, αυτοδικαίως, α̟ό την ισχύ του ̟αρόντος, σε καθεστώς
διαθεσιµότητας. Οι ανωτέρω υ̟άλληλοι ̟αραµένουν σε καθεστώς
διαθεσιµότητας
ε̟ί
ένα
(1)
µήνα
και
εν
συνεχεία,
µετατάσσονται/µεταφέρονται, µετά α̟ό αίτησή τους, µε τους όρους και τις
̟ροϋ̟οθέσεις των διατάξεων της ̟αραγράφου Β, σε οργανικές θέσεις ̟ου
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συστήνονται για τον σκο̟ό αυτό στον κλάδο ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων
του Ε.Κ.Α.Β., ό̟ως ̟ροβλέ̟εται µε την ̟αρ. 4, του άρθρου 17, του
ν.4224/2013 (A’ 288). Στους υ̟αλλήλους ̟ου τίθενται σε καθεστώς
διαθεσιµότητας καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) των α̟οδοχών τους,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας,
εξακολουθούν να καταβάλλονται α̟ό τον φορέα ̟ροέλευσης οι
̟ροβλε̟όµενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου ̟ου
αναλογούν για κύρια σύνταξη, ε̟ικουρική ασφάλιση, ̟ρόνοια και
υγειονοµική ̟ερίθαλψη. Οι εισφορές αυτές, α̟ό τη θέση του υ̟αλλήλου σε
διαθεσιµότητα και για το χρονικό διάστηµα ̟ου αυτή διαρκεί,
̟ροσδιορίζονται στο 75% των α̟οδοχών αυτού.
2.

Στον κλάδο ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. δύναται να
µεταταχθούν/µεταφερθούν, κατά ̟αρέκκλιση των κείµενων διατάξεων του
άρθρου 8 του Π.∆. 348/96 (ΦΕΚ 229 Α΄), ό̟ως έχει αντικατασταθεί µε την υ̟’
αριθµόν Υ4δ/49901/4-7-02 (ΦΕΚ 860 Β΄) Κ.Υ.Α., υ̟άλληλοι νοσοκοµείων,
αρµοδιότητας του Υ̟ουργείου Υγείας, των κλάδων ∆Ε Οδηγών, ∆Ε Τεχνικού
(ειδικότητας Οδηγών) και ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων, οι ο̟οίοι κατά την
εφαρµογή των διατάξεων του ̟αρόντος νόµου υ̟ηρετούν στους αντίστοιχους
κλάδους ή/και ειδικότητες και κατέχουν τα τυ̟ικά ̟ροσόντα του άρθρου 20
και 21 του Π.∆.50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) και ̟αρ. 13, άρθρο µόνο του Π.∆. 347/03
(ΦΕΚ 315 Α΄).
Η µετάταξη/µεταφορά στο Ε.Κ.Α.Β. όσων εκ των ανωτέρω υ̟αλλήλων δεν
κατέχουν την ̟ροβλε̟όµενη ε̟αγγελµατική άδεια οδήγησης (τουλάχιστον Γ΄
κατηγορίας) γίνεται σε αντίστοιχες των ̟ροσόντων ̟ου κατέχουν
συνιστώµενες ̟ροσω̟ο̟αγείς θέσεις, οι ο̟οίες καταργούνται µετά την για
ο̟οιαδή̟οτε λόγο α̟οχώρηση των υ̟ηρετούντων σε αυτές, µε ταυτόχρονη
δέσµευση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, εφόσον υφίστανται κενές
θέσεις.

3.

Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της ̟ερί̟τωσης 1, τίθενται σε καθεστώς
διαθεσιµότητας δέκα ̟έντε (15) ηµερών όσοι εκ των ανωτέρω
̟εριγραφοµένων υ̟αλλήλων εµ̟ί̟τουν στις ακόλουθες κοινωνικές
κατηγορίες:
α) υ̟άλληλος ̟ου τελεί σε ανα̟ηρία, σε ̟οσοστό 67% και άνω.
β) ̟ολύτεκνος, κατά την έννοια των ̟αρ. 1 έως 3, του άρθρου ̟ρώτου, του ν.
1910/1944 (Α’ 229), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 6, του ν. 3454/2006 (Α’
75) εφόσον τα τέκνα αυτού συνοικούν µε αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία
των εξαρτώµενων µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., ό̟ως αυτός ισχύει σήµερα.
γ) υ̟άλληλος του ο̟οίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο τελεί σε ανα̟ηρία, σε
̟οσοστό 67% και άνω και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών,
σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., ό̟ως αυτός ισχύει σήµερα και του ο̟οίου το ετήσιο
συνολικό εισόδηµα του εξαρτώµενου δεν ξε̟ερνά τις 12.000 €.
δ) υ̟άλληλος, ο ο̟οίος δυνάµει νόµου ή δικαστικής α̟οφάσεως, ασκεί, κατ’
α̟οκλειστικότητα, τη γονική µέριµνα τέκνου, συνοικεί µε αυτό και αυτό
ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε.,
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ό̟ως αυτός ισχύει σήµερα, εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδηµα του
εξαρτώµενου τέκνου δεν ξε̟ερνά τις 12.000 €.
ε) υ̟άλληλος, ο ο̟οίος έχει οριστεί δικαστικός συµ̟αραστάτης, δυνάµει
δικαστικής α̟όφασης, συνοικεί µε τον συµ̟αραστατούµενο και το συνολικό
ετήσιο εισόδηµα του συµ̟αραστατούµενου δεν ξε̟ερνά τις 12.000 €.
στ) υ̟άλληλος, του ο̟οίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται, δυνάµει του
̟αρόντος, σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, µε κοινή
αίτηση των συζύγων ̟ρος την υ̟ηρεσία ̟ροέλευσής τους δηλώνεται η
̟ροτίµηση υ̟αγωγής στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της ̟αρούσας ̟αραγράφου
υ̟έρ του ενός εκ των δύο συζύγων.
ζ) υ̟άλληλος, του ο̟οίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τελεί ήδη σε καθεστώς
διαθεσιµότητας ή έχει α̟ολυθεί, κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 4, του
άρθρου 90, του ν. 4172/2013. Το γεγονός αυτό, κοινο̟οιείται ̟ρος την
υ̟ηρεσία ̟ροέλευσης του υ̟αλλήλου ̟ου ̟ρόκειται να τεθεί, δυνάµει του
̟αρόντος, σε καθεστώς διαθεσιµότητας, µε ευθύνη του και ̟ροκειµένου αυτός
να υ̟αχθεί στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της ̟αρούσας ̟αραγράφου.
4.

Οι δια̟ιστωτικές ̟ράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιµότητας των
ανωτέρω υ̟αλλήλων εκδίδονται α̟ό το όργανο διοίκησης του φορέα
̟ροέλευσης.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.2.:
Β. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.

1.

Οι αναφερόµενοι στις ̟ερι̟τώσεις 1 και 3, της υ̟ο̟αραγράφου Ι.2.Α
υ̟άλληλοι,
̟ου
έχουν
τεθεί
σε
καθεστώς
διαθεσιµότητας
µετατάσσονται/µεταφέρονται, µε την ίδια εργασιακή σχέση, σε οργανικές
θέσεις, ̟ου συστήνονται για το σκο̟ό αυτό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
̟ερί̟τωση 1, της υ̟ο̟αραγράφου Α, κατό̟ιν αιτήσεων–δηλώσεών τους, ̟ερί
α̟οδοχής της εν λόγω θέσης. Οι ανωτέρω αιτήσεις – δηλώσεις υ̟οβάλλονται
α̟ό τους ενδιαφεροµένους, εντός ε̟τά (7) εργασίµων ηµερών α̟ό την
ηµεροµηνία έκδοσης των δια̟ιστωτικών ̟ράξεων της ως άνω ̟ερί̟τωσης 3,
της υ̟ο̟αραγράφου Α. Οι εν λόγω αιτήσεις – δηλώσεις, οι ο̟οίες υ̟έχουν
θέση υ̟εύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (Α᾽ 75), υ̟οβάλλονται α̟ό τους
ενδιαφερόµενους στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες του Φορέα ̟ροέλευσής τους, οι
ο̟οίες µε ευθύνη τους τις διαβιβάζουν στην αντίστοιχη υ̟ηρεσία του
Ε.Κ.Α.Β., εντός τριών (3) ηµερών α̟ό τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής.

2.

Οι µετατασσόµενοι/µεταφερόµενοι ως άνω υ̟άλληλοι οφείλουν εντός ε̟τά
(7) εργασίµων ηµερών να ̟αρουσιαστούν στην αρµόδια υ̟ηρεσία του Φορέα
υ̟οδοχής, ̟ροκειµένου να το̟οθετηθούν και να αναλάβουν υ̟ηρεσία. Στην
̟ερί̟τωση ̟ου ο µετατασσόµενος/µεταφερόµενος υ̟άλληλος δεν
̟αρουσιαστεί εντός της ̟ροκαθορισµένης ̟ροθεσµίας µε δική του
υ̟αιτιότητα, α̟ολύεται αυτοδικαίως.
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3.

Σε ̟ερί̟τωση µη εµ̟ρόθεσµης υ̟οβολής της σχετικής αίτησης–
δήλωσης α̟οδοχής, ο υ̟άλληλος ̟ου έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας
α̟ολύεται αυτοδικαίως, µετά την ̟άροδο του ̟ροκαθορισµένου χρόνου των
̟ερι̟τώσεων 1 και 3, της υ̟ο̟αραγράφου Α του ̟αρόντος.

4.

Οι ̟ράξεις µετάταξης/µεταφοράς των εν λόγω υ̟αλλήλων εκδίδονται α̟ό το
αρµόδιο όργανο διοίκησης του Φορέα υ̟οδοχής.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.3.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΤΟΥ
Ν.4172/2013

1.

Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) , αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συµψηφίζει το ̟αρα̟άνω ̟οσό µε ισό̟οση
οφειλή εντός του ίδιου ή/και του ̟ροηγούµενου έτους ̟ρος τους
αναφερόµενους στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο ιδιώτες ̟αρόχους για την
̟αροχή α̟ό αυτούς ̟ρος τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υ̟ηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και
τελικός συµψηφισµός γίνεται µεταξύ ε̟ιστρεφόµενων ̟οσών α̟ό τους ιδιώτες
̟αρόχους υ̟ηρεσιών υγείας και εκκαθαρισµένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..».

2.

Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν.4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ̟οσό της ε̟ιστροφής ̟ου οφείλει ο ̟άροχος συµψηφίζεται µε το ̟οσό
̟ου καταβάλλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον ̟άροχο και υ̟ολογίζεται ε̟ί των νοµίµων
̟αραστατικών του ίδιου ή/και του ̟ροηγούµενου έτους.».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.4.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3918/2011
Στο τέλος της ̟αρ. 12 του άρθρου 28 του ν.3918/2011 (Α’ 167) ̟ροστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Οι συµβάσεις των θερα̟ευτών ιατρών µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι ο̟οίες λήγουν
την 30η.3.2014, ̟αρατείνεται µέχρι και την 30η.6.2014. Με κοινές α̟οφάσεις
των Υ̟ουργών Υγείας και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος της αµοιβής
τους και ο αριθµός των ε̟ισκέψεων των συµβεβληµένων ιατρών.».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.5.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4238/2014
To ̟ρώτο και δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 17 του
ν.4238/2014 (Α’ 38) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Εκ των υ̟αλλήλων των ̟αραγράφων 1 και 2 του ̟ροηγούµενου άρθρου,
̟ου έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας οι ιατροί/οδοντίατροι, µόνιµοι
και Ι.∆.Α.Χ., µετατάσσονται/µεταφέρονται αναδροµικά α̟ό την ηµεροµηνία
λήξης του χρόνου διαθεσιµότητας, µε την ίδια εργασιακή σχέση, σε οργανικές
θέσεις ̟λήρους και α̟οκλειστικής α̟ασχόλησης, ̟ου συνιστώνται για το
σκο̟ό αυτό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 1 του ̟ροηγούµενου
άρθρου, κατό̟ιν αιτήσεώς τους, ̟ερί α̟οδοχής της εν λόγω θέσης,
95

λαµβανοµένων υ̟όψη και των ρυθµίσεων της ̟αρ. 18 του άρθρου 32 του
Ν.2190/1994, ό̟ως ισχύει. Το λοι̟ό ̟ροσω̟ικό των ως άνω ̟αραγράφων 1
και 2 µετατάσσεται/µεταφέρεται, αναδροµικά α̟ό την ηµεροµηνία λήξης του
χρόνου διαθεσιµότητας, µε την ίδια εργασιακή σχέση, κατό̟ιν αιτήσεώς τους,
̟ερί α̟οδοχής της εν λόγω θέσης. Η ισχύς των ̟ροηγούµενων εδαφίων
άρχεται α̟ό την 4η Μαρτίου 2014.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.6.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν.
3986/2011
Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 45 του ν.3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως
εξής :
«2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και στα κέντρα
διασκέδασης µε ζωντανή µουσική εµβαδού άνω των 300 τ.µ. Και στα
καταστήµατα ό̟ου νοµίµως διεξάγονται τυχερά ̟αίγνια, µ̟ορούν να
δηµιουργούνται χώροι κα̟νιζόντων, οι ο̟οίοι δεν ε̟ιτρέ̟εται να
υ̟ερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εµβαδού του καταστήµατος.
Για τη δηµιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ̟οσού
διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο. Με κοινή α̟όφαση των
Υ̟ουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και
̟ροϋ̟οθέσεις λειτουργίας των χώρων κα̟νιζόντων, ο χρόνος καταβολής και
η διαδικασία είσ̟ραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.
1.

Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 15 του ̟.δ. 258/2005 ̟ερί Καταστατικού του
Ο.Α.Ε.Ε. (Α’ 316) ό̟ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι εισφορές καταβάλλονται α̟ό τους υ̟όχρεους ασφαλισµένους µηνιαίως
και µέχρι το τέλος του ε̟όµενου µήνα εκείνου στον ο̟οίο ανάγονται,
διαφορετικά α̟ό την ̟ρώτη ηµέρα του µεθε̟όµενου µήνα καθίστανται
καθυστερούµενες και υ̟όκεινται σε ε̟ιβαρύνσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις.
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και ύστερα α̟ό γνώµη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. ̟ου εκδίδεται εντός διµήνου α̟ό
την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και
κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή της ̟αραγράφου αυτής.».

2.

Στο τέλος της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (Α’ 165) ό̟ως
ισχύει, ̟ροστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροκύ̟τει υ̟οχρεωτική ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και
στον Ο.Α.Ε.Ε., ο ασφαλισµένος υ̟άγεται υ̟οχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., για το
σύνολο του χρόνου της ̟αράλληλης α̟ασχόλησης, χωρίς δικαίωµα ε̟ιλογής
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ασφαλιστικού οργανισµού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
υ̟ολεί̟εται των εικοσι̟έντε (25) ηµερών ασφάλισης ανά µήνα.
Πρόσω̟α ̟ου εξαιρέθηκαν α̟ό την υ̟οχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε. µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992,
ό̟ως αυτές ίσχυσαν µέχρι τη συµ̟λήρωσή τους α̟ό τις διατάξεις του
̟αρόντος, ε̟ανεξετάζονται µε τις διατάξεις του νόµου αυτού µετά τη λήξη της
χορηγηθείσας εξαίρεσής τους.
Εκκρεµείς αιτήσεις – ενστάσεις ενώ̟ιον των αρµοδίων διοικητικών οργάνων
̟ου κρίνονται µετά τη δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου αντιµετω̟ίζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αραγράφου αυτής.
Με Α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
ύστερα α̟ό γνώµη των ∆Σ των ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ̟ου εκδίδεται εντός
τριµήνου α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου, καθορίζονται θέµατα
αναγκαία για την υλο̟οίηση του ̟αρόντος.».
3.

Οι ορκωτοί ελεγκτές– λογιστές ̟ου είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του
Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) υ̟άγονται α̟ό τη
01.07.2014 στην υ̟οχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
Εξαιρούνται όσοι έχουν την 01.07.2014 εικοσι̟έντε (25) έτη ασφάλισης στο
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Με αίτησή
τους, ̟ου υ̟οβάλλεται εντός 6 µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού, δύνανται να εξαιρούνται α̟ό την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και
να υ̟άγονται στην υ̟οχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΙΑ.2.:
ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

Οι ασφαλιστικοί Οργανισµοί για την είσ̟ραξη των ληξι̟ρόθεσµων
ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια του τρίτου εδαφίου της
̟αραγράφου 3 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α΄176) ̟αρακρατούν, κατά
̟αρέκκλιση των διατάξεων της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3614/2007
(Α` 267) ό̟ως ισχύει, τα οφειλόµενα ̟οσά α̟ό τις ̟άσης φύσεως καταβολές,
̟ληρωµές, ε̟ιδοτήσεις, α̟οζηµιώσεις, ε̟ιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις ̟ου
καταβάλλονται α̟ό το ∆ηµόσιο, τους φορείς του ∆ηµοσίου, ν.̟.δ.δ., ν.̟.ι.δ.
και Α.Ε. του ∆ηµόσιου τοµέα, κατ’ ανώτατο όριο µέχρι του ύψους οφειλών
̟ου αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα.
Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί εντός του ̟ρώτου δεκαηµέρου εκάστου µηνός
α̟οστέλλουν στην Η∆ΙΚΑ ηλεκτρονικά αρχεία οφειλετών (φυσικών
̟ροσώ̟ων) ληξι̟ρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών.
Το ∆ηµόσιο, οι φορείς του ∆ηµοσίου, ν̟δδ, ν̟ιδ, και Α.Ε του ∆ηµόσιου
τοµέα ̟ου καταβάλλουν ̟άσης φύσεως, ̟ληρωµές, ε̟ιδοτήσεις,
α̟οζηµιώσεις, ε̟ιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, α̟οστέλλουν δέκα ηµέρες
(10) ̟ριν την ηµεροµηνία ̟ληρωµής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων
των ανωτέρω καταβολών στην Η∆ΙΚΑ.ΑΕ.
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Η Η∆ΙΚΑ Α.Ε. για λογαριασµό των ασφαλιστικών οργανισµών και των
φορέων ̟ου καταβάλλουν ε̟ιδοτήσεις και α̟οζηµιώσεις, διασταυρώνει εντός
δεκαηµέρου τα ανωτέρω αρχεία και α̟οστέλλει στα χρηµατο̟ιστωτικά
Ιδρύµατα (α̟ευθείας ή µέσω του Συστήµατος Πληρωµών ∆ΙΑΣ) τα ̟οσά
̟ρος ̟ίστωση των δικαιούχων, αφού έχει γίνει η ̟αρακράτηση των οφειλών
στους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Ε̟ίσης, α̟οστέλλει στο Σύστηµα
Πληρωµών ∆ΙΑΣ τα ̟οσά των οφειλών ̟ρος τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς τα ο̟οία ̟αρακρατήθηκαν τα ο̟οία στη συνέχεια
µεταφέρονται σε ̟ίστωση των λογαριασµών των ασφαλιστικών οργανισµών.
2.

Ποσά ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό ε̟ιστροφές φόρου ̟ροστιθέµενης αξίας και
φόρου εισοδήµατος, για τα ο̟οία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό
ατοµικό φύλλο έκ̟τωσης, συµψηφίζονται υ̟οχρεωτικά µε οφειλές ̟ρος τους
Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης και α̟οδίδονται υ̟έρ των οικείων
ασφαλιστικών οργανισµών.
Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι ̟ροϋ̟οθέσεις, η διαδικασία του
συµψηφισµού, ο τρό̟ος α̟όδοσης των ̟οσών στον οικείο ασφαλιστικό
οργανισµό καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέµα ή λε̟τοµέρεια σχετικά µε την
εφαρµογή της ̟αρούσας ̟αραγράφου.

3.

Α. Το άρθρο 39 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Οικονοµικό σύστηµα λειτουργίας
1. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για ̟ρώτη φορά α̟ό 1.1.2014
µε βάση το διανεµητικό σύστηµα ̟ροκαθορισµένων εισφορών µε νοητή
κεφαλαιο̟οίηση. Το ίδιο σύστηµα εφαρµόζεται και για τους ασφαλισµένους
µέχρι 31.12.2013 για το χρόνο ασφάλισης α̟ό 1.1. 2015 και εφεξής.
2.Οι ασφαλιστικές εισφορές ̟ου καταβάλλονται για κάθε ασφαλισµένο των
κατηγοριών αυτών τηρούνται σε ατοµικές µερίδες α̟ό 1.1.2014».
Β. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α 41) αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2013, οι ο̟οίοι συνταξιοδοτούνται
µετά την 1.1.2015, το ̟οσό της σύνταξης α̟οτελείται α̟ό το άθροισµα δύο
τµηµάτων:
α) το τµήµα σύνταξης ̟ου αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31-122014 υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη
γενικότερη νοµοθεσία, ό̟ως ισχύουν,
β) το τµήµα της σύνταξης ̟ου αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους α̟ό
1.1.2015 και εφεξής υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ̟αραγράφων
1 και 2 του άρθρου αυτού».
Γ. Το ̟οσό της καταβαλλόµενης σύνταξης του ΕΤΕΑ διαµορφώνεται α̟ό 1-72014 σύµφωνα µε τον συντελεστή βιωσιµότητας ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις
διατάξεις της ̟ερ. δ της ̟αρ.1 του άρθρου 42 του ν.4052/2012.
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∆. Α̟ό 1.1.2015 οι φορείς, τοµείς και κλάδοι Ε̟ικουρικής ασφάλισης
αρµοδιότητας του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, οι Τοµείς του Ταµείου Ε̟ικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Α̟ασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) αρµοδιότητας του
Υ̟ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη λειτουργούν µε
βάση το διανεµητικό σύστηµα ̟ροκαθορισµένων εισφορών µε νοητή
κεφαλαιο̟οίηση και οι ασφαλιστικές εισφορές ̟ου καταβάλλονται για κάθε
ασφαλισµένο τηρούνται σε ατοµικές µερίδες. Α̟ό την ίδια ηµεροµηνία οι
διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4052/2012 (Α΄41), ό̟ως ισχύει, έχουν ανάλογη
εφαρµογή και στους εν λόγω φορείς, τοµείς και κλάδους.
Ε. Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υ̟αλλήλων (ΜΤΠΥ) αρµοδιότητας του
Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και τα
Μετοχικά Ταµεία Στρατού, Αερο̟ορίας και Ναυτικού αρµοδιότητας του
Υ̟ουργείου Εθνικής Άµυνας υ̟οβάλλουν υ̟οχρεωτικά κάθε έτος στην
Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α) αναλογιστική µελέτη και οικονοµικές
καταστάσεις για έλεγχο βιωσιµότητας. Οι αυξοµειώσεις των ̟αροχών
διενεργούνται µε α̟όφαση του οικείου ∆.Σ. µετά α̟ό σύµφωνη γνώµη της
Ε.Α.Α..
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3. : ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1.

Α. Α̟ό 1.7.2014 καταργούνται:
α. Η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τη διάταξη της ̟ερί̟τωσης α της ̟αραγράφου 1 του
άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α΄178) εργοδοτική εισφορά 1%.
β. Η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τη διάταξη της ̟ερί̟τωσης β της ̟αραγράφου 1 του
άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α΄178) εργατική εισφορά 1%.
γ. Η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τη διάταξη της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν.2054/1952 (Α΄ 96) ειδική εισφορά 1% για την ε̟ιδότηση των στρατευµένων
µισθωτών, ό̟ως αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της ̟αραγράφου 5 του
άρθρου 3 του ν.2336/1995 (Α΄189).
δ. Τα άρθρα 1,2,3 ̟αράγραφος 1 ̟ερί̟τωση γ’ και ̟αράγραφοι 2 και 3, τα
άρθρα 4 έως και 11 και το άρθρο 13 του ν.δ. 3868/1958 (Α’ 178) καθώς και οι
κανονιστικές ̟ράξεις ̟ου εκδόθηκαν δυνάµει των ως άνω άρθρων.
ε. Με την κατάργηση των ανωτέρω εισφορών καταργούνται οι αντίστοιχες
̟αροχές ̟ου καλύ̟τονταν α̟ό τους σχετικούς ̟όρους. Για το έτος 2014 θα
καταβληθεί το ήµισυ του ̟ροβλε̟όµενου, µε τις διατάξεις του ν.δ. 3868/1958
(Α΄ 178), ̟οσού οικογενειακών ε̟ιδοµάτων.
Β. Α̟ό 1.7.2014 οι ̟ροβλε̟όµενοι στο άρθρο 1 ̟αράγραφος 2 του νόµου
2434/1996 (Α΄ 188) ̟όροι του ΛΑΕΚ, σύµφωνα και µε τις διατάξεις των
άρθρων 14 και 15 του νόµου 2224/1994 (Α΄112), οι ο̟οίοι α̟οτελούν ̟όρους
του Ενιαίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών
(ΕΛΕΚΠ) σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 34
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του νόµου 4144/2013 (Α΄ 88) διαµορφώνονται α̟ό ̟οσοστό 0,81%, σε
̟οσοστό 0,46% ως εξής:
α. Εργοδοτική εισφορά 0,24% υ̟έρ του Ειδικού Λογαριασµού
Προγραµµάτων
Ε̟αγγελµατικής
Κατάρτισης
και
Εκ̟αίδευσης
(Ε.Λ.Π.Ε.K.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 14 του νόµου 2224/1994 (Α΄ 122).
β. Εργοδοτική εισφορά 0,12% υ̟έρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασµού
Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου 2224/1994 (Α΄ 122).
γ. Εισφορά εργαζοµένου 0,10% υ̟έρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασµού
Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.A.), σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου 2224/1994 (Α΄ 122).
Γ. Α̟ό 1.7.2014 η εισφορά εργοδότη του άρθρου 25 ̟αρ. 1 του α.ν. 1846/1951
(Α΄179), ό̟ως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 2 ̟αρ. 1 του ν.δ.
465/1970 (Α΄57), υ̟έρ του κλάδου ̟αροχών ασθένειας και µητρότητας σε
χρήµα σε βάρος του εργοδότη καθορίζεται σε ̟οσοστό 0,25%.
2.

Α. A̟ό 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις:
α. του ̟ρώτου εδαφίου του άρθρου 5 του ν. 1878/1944 (Α΄ 217) υ̟έρ του
Ταµείου Αλληλοβοηθείας Υ̟αλλήλων Εθνικού Τυ̟ογραφείου (ΤΑΠΕΤ),
β. των ̟ερι̟τώσεων 6, 7 και 8 του άρθρου 10 της υ̟ουργικής α̟όφασης
4888.6598/8-2-1928 (̟αράρτηµα 26) ̟ου εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 5 του νόµου 2868/1922 (Α΄119) και των ̟ερι̟τώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ της
̟αρ. 1 του άρθρου 13 του ̟.δ/τος 142/1996 (Α΄109) υ̟έρ του Τοµέα Πρόνοιας
Προσω̟ικού ΟΛΘ του Ταµείου Προνοίας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ),
γ. του ν.δ. 1924/1942 (Α΄274), ̟ου κυρώθηκε µε την 324/30.5.1946 (Α΄183)
Πράξη του Υ̟ουργικού Συµβουλίου, και της υ̟ουργικής α̟όφασης
Φ80000/19898/875/29.9.2008 (Β΄2132), υ̟έρ του Ενιαίου Ταµείου
Ε̟ικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ-τ.ΕΤΕΑΜ) και του Τοµέα Πρόνοιας
Προσω̟ικού Εταιρειών Τσιµέντων του ΤΑΠΙΤ,
δ. των ̟ερι̟τώσεων β΄και γ΄ της ̟αρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1726/1944
(Α΄190), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 30 ̟αρ. 1 του ν. 2262/1952 (Α΄286)
και της υ̟ουργικής α̟όφασης Β/20102/17823/71/1.8.2008 (Β΄1621) κατά το
µέρος ̟ου αφορά τους ανωτέρω ̟όρους υ̟έρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΑ∆ΚΥ) και του
Τοµέα Πρόνοιας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων του Ταµείου
Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υ̟αλλήλων (ΤΠ∆Υ),
ε. των ̟ερι̟τώσεων β΄ και γ΄ της ̟αρ. 4 του άρθρου δέκατου έβδοµου του ν.
3607/2007 (Α΄245), και της υ̟ουργικής α̟όφασης Φ30215/81/3/16.2.2010
(Β΄160) υ̟έρ του Τοµέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος
(ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠ∆Υ,
στ. της ̟αρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3557/2007 (Α΄100), και της υ̟ουργικής
α̟όφασης Κ1-141/3.2.2009 (Β΄198) υ̟έρ του Τοµέα Πρόνοιας Προσω̟ικού
Εµ̟ορικών, Ε̟αγγελµατικών, Βιοτεχνικών Ε̟ιµελητηρίων του Κράτους
(ΕΒΕΒΕΚ) του ΤΠ∆Υ,
ζ. του άρθρου µόνου του ν. 1114/1944 (Α΄12) ̟ου κυρώθηκε µε την
324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υ̟ουργικού Συµβουλίου υ̟έρ του Ενιαίου
Ταµείου Ε̟ικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ- ΤΕΑΕΥΕΕΟ),
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η. της ̟αρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 678/1977 (Α΄246) υ̟έρ του Ενιαίου Ταµείου
Ε̟ικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΕΥΕΕΟ),
θ. των ̟αραγράφων 5 β και 7 του άρθρου 3 του α.ν. 2276/1940 (Α΄117), και
της ̟αρ. 2 της υ̟ουργικής α̟όφασης Φ80000/18926/832/1.9.2008 (Β΄1621)
υ̟έρ του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜΤΑΠΕΑΠΙ) και του Τοµέα Πρόνοιας Προσω̟ικού Ι̟̟οδροµιών του ΤΑΠΙΤ,
ι. της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1740/1939 (Α΄197) και του άρθρου
1 του ν.δ. 1068/1942 (Α΄42) υ̟έρ του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΠΕΥ∆ΑΠ),
ια. του άρθρου 3 του ν.δ. 906/1941 (Α΄459), ό̟ως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 9 ̟ερί̟τωση ζ, η, θ και ι του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΧ και της
υ̟ουργικής α̟όφασης Φ114/1134/20.11.2001 (Β΄1549) υ̟έρ του ΕΤΕΑ (τ.
ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΧ),
ιβ. του άρθρου 43 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) υ̟έρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑ∆Υ),
ιγ. της ̟αρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) κράτησης υ̟έρ του
δηµοσίου και του ΕΤΕΑ (τ. Ταµείου Αρωγής Υ̟αλλήλων Υ̟ουργείου
Εµ̟ορίου -ΤΕΑ∆Υ),
ιδ. της ̟αραγράφου ε’ του άρθρου 5 του ν.980/1942 (Α΄ 24), ό̟ως
αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 (Α΄272) και
του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αρ.19 του άρθρου 13 του ν.3050/2002 (Α΄ 214) ό̟ως
αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 υ̟έρ του
ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΟΚΑ),
ιε. της ̟ερί̟τωσης α΄ της ̟αρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (Α΄118) υ̟έρ
του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ),
ιστ. της ̟ερί̟τωσης γ της ̟αραγράφου 1 και της ̟ροβλε̟όµενης για τους µη
µετόχους κράτησης 1% της ̟αρ.2 του άρθρου 3 του ν.δ.1050/1942 (Α΄36) σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις της ̟ερ. γ της ̟αρ.1 του άρθρου 26 και του
άρθρου 27 του ̟.δ.422/1981 (Α΄114), καθώς και του άρθρου 5 του
ν.δ.1050/1942 και της ̟αρ. Α΄ του άρθρου 22 του ̟.δ. 422/1981 (Α΄114) υ̟έρ
του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υ̟αλλήλων (ΜΤΠΥ),
ιζ. των ̟αραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2452/1996 (Α’ 283) υ̟έρ του
Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υ̟αλλήλων (ΜΤΠΥ),
ιη. των ̟αρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Α 215), ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2145/1993 (Α 88),
καθώς και του έκτου εδαφίου του άρθρου 14 του ̟.δ. 258/2005, ό̟ως ισχύει,
υ̟έρ του ΟΑΕΕ σχετικά µε έσοδα εκ ̟οσοστού ε̟ί των ̟ροστίµων,
χρηµατικών ̟οινών, δικαστικών εξόδων και των µετατρο̟ών σε χρήµα
ιθ. των ̟ερι̟τώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ιστ΄ της ̟αρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν.
2326/1940 (Α΄145) υ̟έρ του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε,
κ. της ̟ερί̟τωσης ε΄ του άρθρου 8 του α.ν. 1563/1650 (Α 254), ό̟ως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ. 2906/1954 (Α΄155) υ̟έρ του
Αυτόνοµου Οικοδοµικού Οργανισµού Αξιωµατικών του Στρατού Ξηράς,
Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ)
κα. της ̟αρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3348/1955 (Α΄ 242) υ̟έρ του ΕΤΑΑ –
ΤΣΑΥ,
κβ. του άρθρου 13 ̟αρ. 5 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75 ) και των κατ’
εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής υ̟ουργικών α̟οφάσεων 3422/1-3-1993
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(Β΄690) και 2313.5/35/1993 (Β΄846), του άρθρου 39 ̟αρ. 2 ̟ερ. ζ΄ του
ν.2008/1992 (Α΄ 16), ό̟ως συµ̟ληρώθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 2042/1992 και
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122), του ν.δ. 718/1970
(Α΄ 241) σε συνδυασµό µε το άρθρο 16 ̟αρ. 14 του ν. 3170/1955 (Α΄ 76), του
άρθρου 176 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261), της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ν. 2399/1996 (Α΄ 90), ό̟ως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε το άρθρο 2
̟αρ. 5 του ν. 2575/1998 (Α΄23 ) και του άρθρου 2 ̟αρ. 2 του ̟.δ. 242/2003
(Α΄ 219) υ̟έρ του Ναυτικού Α̟οµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ),
κγ. των ̟ερι̟τώσεων α και β της ̟αρ.1 του άρθρου 15 του ν.δ.135/1946 (ΦΕΚ
Α΄299) και του άρθρου 2 της υ̟ουργικής α̟όφασης 131/3/1780
(Β΄1088/1974), ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει, υ̟έρ του Τοµέα
Ε̟ικουρικής Ασφάλισης Αρτο̟οιών του Κλάδου Ε̟ικουρικής Ασφάλισης του
ΟΑΕΕ, ,
κδ. της ̟αρ.15 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111) υ̟έρ του τέως
Ταµείου Ε̟ικουρικής Ασφάλισης Προσω̟ικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών
(ΤΕΑΠΕΠ) και της ̟αρ.3 του άρθρου 19 της υ̟ουργικής α̟όφασης
Φ51020/5358/123/21.2.2013 (Β΄409),
κε. της ̟αραγράφου α΄ του άρθρου 4 του ν.δ. 1070/1942 (Α΄43) και της
̟αραγράφου 3 της υ̟ουργικής α̟όφασης 37068/Σ.1202/3.11.1943 (Β΄198)
υ̟έρ του τέως Ταµείου Ε̟ικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και
Προσω̟ικού
Ασφαλιστικών
Ε̟ιχειρήσεων
(ΤΕΑΑΠΑΕ)
και
της
υ̟ο̟αραγράφου 1.1. της ̟αρ.1 του άρθρου 8 της υ̟ουργικής α̟όφασης
Φ.51020/4883/105/21-2-2013 (Β΄411).
Β. Α̟ό 1.01.2015, ο ̟ροβλε̟όµενος ̟όρος της ̟ερί̟τωσης β΄ της ̟αρ.3 του
άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (Α 58) υ̟έρ ΑΚΑΓΕ, αντικαθίσταται µε ετήσια
ε̟ιχορήγηση µέσω ̟ιστώσεων του Κρατικού Προϋ̟ολογισµού ισό̟οση του
εισ̟ραττοµένου ̟όρου.
Α̟ό 1.01.2015 οι ̟ροβλε̟όµενες µη αντα̟οδοτικές χρεώσεις ή α̟οδόσεις του
άρθρου 11 του Ν.4169/1961 (Α΄81), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει και του
έβδοµου εδαφίου του άρθρου 14 του ̟.δ. 258/2005, ό̟ως ισχύει, σχετικά µε
έσοδα α̟ό ̟άγια τέλη χαρτοσήµου (ν.δ. 4435/1964, Α΄217), ό̟ως
καθορίζονται µε το άρθρο 59 του ν.2084/1992 (Α΄165) υ̟έρ του ΟΑΕΕ,
αντικαθίστανται µε ετήσια ε̟ιχορήγηση µέσω ̟ιστώσεων του Κρατικού
Προϋ̟ολογισµού ισό̟οση των εισ̟ραττοµένων ̟όρων.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.4.: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1.

Η ̟ερί̟τωση β) του άρθρου 116 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται
ως εξής:
«β) όταν ο έµµεσος εργοδότης το ̟ροηγούµενο τρίµηνο είχε ̟ραγµατο̟οιήσει
α̟ολύσεις εργαζοµένων της ίδιας ειδικότητας για οικονοµοτεχνικούς λόγους
ή το ̟ροηγούµενο εξάµηνο οµαδικές α̟ολύσεις ιδίων ειδικοτήτων.».

2.

Η ̟ερί̟τωση ε) του άρθρου 116 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
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«ε) όταν ο α̟ασχολούµενος υ̟άγεται στις ειδικές διατάξεις ̟ερί ασφαλίσεων
εργατοτεχνιτών οικοδόµων, εξαιρουµένων των εργατοτεχνιτών οικοδόµων
̟ου α̟ασχολούνται σε έργα αρχικού ̟ροϋ̟ολογισµού 10.000.000,00 € και
άνω, τα ο̟οία χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται α̟ό εθνικούς
̟όρους και διεξάγονται µετά α̟ό ̟αραχώρηση ή εργολαβία για λογαριασµό
του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, δηµόσιων, δηµοτικών και
κοινοτικών ε̟ιχειρήσεων δηµόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά
ε̟ιχειρήσεων και οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ό̟ως αυτός
καθορίζεται α̟ό την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία. Για τους
α̟ασχολούµενους οικοδόµους σε έµµεσο εργοδότη µε σύµβαση ̟ροσωρινής
α̟ασχόλησης υ̟όχρεος υ̟οβολής Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.)
και καταβολής των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Ε̟ιχείρηση Προσωρινής Α̟ασχόλησης
(Ε.Π.Α.).»
3.

Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 122 του ν. 4052/2012 καταργείται.

4.

Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για την ̟αροχή εργασίας µε τη µορφή της ̟ροσωρινής α̟ασχόλησης
α̟αιτείται η ̟ροηγούµενη έγγραφη σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου
χρόνου. Η σύµβαση καταρτίζεται µεταξύ της Ε.Π.Α. (άµεσος εργοδότης) και
του µισθωτού και σε αυτήν ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να αναφέρονται οι όροι
εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι ̟αροχής της εργασίας στον ή στους
έµµεσους εργοδότες, οι όροι αµοιβής και ασφάλισης του µισθωτού καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο το ο̟οίο, κατά την καλή ̟ίστη και τις ̟εριστάσεις, ̟ρέ̟ει
να γνωρίζει ο µισθωτός αναφορικά µε την ̟αροχή της εργασίας του.
Οι α̟οδοχές του µισθωτού ̟ου δεν ̟αρέχει εργασία σε έµµεσο εργοδότη δεν
µ̟ορεί να είναι
κατώτερες α̟ό τις ̟ροβλε̟όµενες στον εκάστοτε
νοµοθετικώς καθορισµένο νόµιµο κατώτατο µισθό και κατώτατο ηµεροµίσθιο
για τους εργαζόµενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.
Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης αυτής δεν είναι δυνατή η µνεία
του συγκεκριµένου έµµεσου εργοδότη ή ο ̟ροσδιορισµός του χρόνου, ̟ου θα
̟ροσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα ̟ρέ̟ει να αναφέρεται στη σύµβαση
το ̟λαίσιο των όρων και των συνθηκών για την ̟αροχή εργασίας σε έµµεσο
εργοδότη.».

5.

Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με σύµβαση, ̟ου καταρτίζεται εγγράφως µεταξύ της Ε.Π.Α. και του
έµµεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρό̟ου αµοιβής και
ασφάλισης του εργαζοµένου για το χρόνο ̟ου ο µισθωτός ̟ροσφέρει τις
υ̟ηρεσίες του στον έµµεσο εργοδότη. Ο έµµεσος εργοδότης ̟ρέ̟ει να
̟ροσδιορίζει, ̟ριν τεθεί στη διάθεση του ο εργαζόµενος µε τη σύµβαση, τα
α̟αιτούµενα ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική
̟αρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ̟ρος κάλυψη θέσης
εργασίας. Οφείλει ε̟ίσης να ε̟ισηµαίνει τους µεγαλύτερους ή ιδιαίτερους
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κινδύνους ̟ου έχουν σχέση µε τη συγκεκριµένη εργασία. Η Ε.Π.Α.
υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιήσει τα στοιχεία αυτά στους µισθωτούς.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5.: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

2.
3.

Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν.1082/1980 (Α΄ 250)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α ιδιωτικού δικαίου υ̟οχρεούνται, κατά την
εξόφληση των α̟οδοχών του ̟ροσω̟ικού να χορηγούν εκκαθαριστικό
σηµείωµα, ή σε ̟ερί̟τωση εφαρµογής µηχανογραφικού συστήµατος,
ανάλυση µισθοδοσίας. Οι ̟άσης φύσεως α̟οδοχές του ̟ροσω̟ικού και οι ε̟’
αυτών κρατήσεις θα ̟ρέ̟ει να α̟εικονίζονται αναλυτικά. ∆εν α̟αιτείται
υ̟ογραφή του εργαζόµενου σε α̟οδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού
σηµειώµατος.
Η ̟αραβίαση της ανωτέρω υ̟οχρέωσης του εργοδότη συνε̟άγεται τις
διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄170), ό̟ως ισχύει.»
Το άρθρο 5 του ν. 3227/2004 (Α΄ 31) καταργείται.
Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α΄ 229), ό̟ως
ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«3 α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το ο̟οίο δύναται να
είναι και σε µορφή µηχανογραφηµένων σελίδων.
Το ειδικό βιβλίο ή οι µηχανογραφηµένες σελίδες ̟ρέ̟ει να φέρουν τα
στοιχεία της ε̟ιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να ̟εριλαµβάνει
τις ̟αρακάτω στήλες:
Ονοµατε̟ώνυµο µισθωτών, ηµεροµηνία ̟ρόσληψης, αριθµός
δικαιούµενων ηµερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας
αδείας, α̟οδοχές αδείας, ε̟ίδοµα αδείας. Ειδικώς, οι α̟οδοχές αδείας και το
ε̟ίδοµα αδείας συµ̟ληρώνονται στο σύνολό τους µέχρι το τέλος του
σχετικού ηµερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.
Τα ανωτέρω στοιχεία ̟ρέ̟ει να είναι στη διάθεση των Ε̟ιθεωρητών
Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. ̟ου ασκούν τον έλεγχο και την ε̟ο̟τεία της
εφαρµογής του ̟αρόντος.
β. Ο εργοδότης υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί ηλεκτρονικά στο
̟ληροφοριακό σύστηµα του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕ∆-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε την ονοµασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός
του µηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζοµένων ̟ου έλαβαν την ετήσια
άδεια και το ε̟ίδοµα αδείας κατά το ̟ροηγούµενο ηµερολογιακό έτος.
Σε ̟ερί̟τωση µη τήρησης της υ̟οχρέωσης αυτής ε̟ιβάλλονται α̟ό τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύµφωνα µε το
άρθρο 24 του ν.3996/2011 (Α΄170) ό̟ως ισχύει.
Με Υ̟ουργική Α̟όφαση δύναται να ρυθµίζεται κάθε όρος και
αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή της ̟αρούσης.»
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.6.: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, οι ο̟οίες εκδίδονται µετά α̟ό γνωµοδότηση του Συµβουλίου
Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζοµένων (ΣΥΑΕ) του άρθρου 26 του Κώδικα
Νόµων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζοµένων ̟ου κυρώθηκε µε το
άρθρο Πρώτο του ν. 3850/2010, µ̟ορεί να ̟ροσδιορίζονται για τις
οικοδοµικές εργασίες, τις εργασίες σε εργοτάξια οικοδοµών και ̟άσης φύσεως
έργων αρµοδιότητας ̟ολιτικού µηχανικού για τα ̟ροσωρινά ή κινητά
εργοτάξια και ειδικότερα ̟ριν α̟ό την έναρξη του έργου, κατά την διάρκεια
εκτέλεσης και µετά το ̟έρας του έργου, θέµατα ̟ου αφορούν ιδίως:
2. Α. Τον τρό̟ο συµ̟λήρωσης ή ενδεχόµενης θεώρησης ή ανα̟ροσαρµογής
εντύ̟ων ή βιβλίων ή µελετών καθώς και τη διατήρηση και φύλαξή τους,
τις ̟ροϋ̟οθέσεις ενο̟οίησης των εντύ̟ων, τη σχετική γνωστο̟οίηση στις
αρµόδιες ε̟ιθεωρήσεις εργασίας, τον τρό̟ο υ̟οβολής των σχετικών
̟ληροφοριών ή τη διαδικασία της γνωστο̟οίησης, τη σχετική ενηµέρωση
των α̟ασχολούµενων και κάθε άλλη σχετική λε̟τοµέρεια. Οι ρυθµίσεις
αναλυτικότερα αφορούν:
α. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), ̟.δ. 305/1996 (Α’ 212), άρθρο
3, ̟αράγραφος 3.
β. Τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), ̟.δ. 305/1996, άρθρο 3,
̟αράγραφος 3.
γ. Την εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση, ̟.δ. 305/1996, άρθρο 3,
̟αράγραφος 12.
δ. Την εκτίµηση κινδύνου, ν. 3850/2010 (Α’ 84), άρθρο 43, ̟αράγραφος
1, ̟ερί̟τωση (α).
ε. Το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), υ.α. 130646/1984 (154 Β΄)
και ̟.δ. 305/1996, άρθρο 3 ̟αράγραφος 14.
στ. Το ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων, ν.3850/2010, άρθρο 43, ̟αράγραφος 2,
̟ερί̟τωση (β).
ζ. Τον κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων ̟ου είχαν ως συνέ̟εια για
τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων
ηµερών, ν. 3850/2010 (Α’ 84), άρθρο 43, ̟αράγραφος 2, ̟ερί̟τωση (γ).
η. Το βιβλίο υ̟οδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, ν.
3850/2010, άρθρο 14 ̟αράγραφος 1 και άρθρο 17 ̟αράγραφος 1.
θ. Τις οδηγίες συναρµολόγησης, ̟.δ. 778/1980 (193 Α΄) άρθρο 13
̟αράγραφος 7.
ι.
Την βεβαίωση υ̟εύθυνου µηχανικού για µεταλλικά ικριώµατα, ̟.δ.
778/1980 (Α’ 193), άρθρο 3, ̟αράγραφος 2.
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κ. Τον ορισµό τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, ν. 3850/2010
άρθρα 8 και 9.
λ. Τον Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση
του έργου, ̟.δ. 305/1996, άρθρο 2, ̟αράγραφος 9.
µ. Τον Συντονιστή για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκ̟όνηση
της µελέτης του έργου, ̟.δ. 305/1996, άρθρο 2, ̟αράγραφος 8.
ν. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση σχετικά µε τα ̟αρα̟άνω στο ̟λαίσιο
εύκολης και α̟οτελεσµατικής ενηµέρωσης όλων των εµ̟λεκόµενων µερών
3. Β. Τις ̟ροϋ̟οθέσεις για την έκδοση και ισχύ κατευθυντηρίων οδηγιών ή
εν γένει καλών ̟ρακτικών για την εκτίµηση κινδύνου, για την υιοθέτηση
εκτιµήσεων κινδύνου στο ̟λαίσιο της διαδικτυακής ̟λατφόρµας OIRA
(Online Interactive Risk Assessment tool), για το Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) και για τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).
2.. Προστίθεται φράση στο τέλος του εδαφίου α της ̟αραγράφου 1 του
άρθρου 103 του ν. 4172/2013 ( Α΄ 167 ) ως εξής:
« και ως τέτοιος νοείται µία µοναδική αξία ( ̟οσό ) αναφοράς.»
3.. Οι ̟αράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115 ), ό̟ως
ισχύουν καταργούνται.
4. Οι ̟αράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), ό̟ως ισχύει,
καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.7.: ΈΚΤΑΚΤΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.

Προστίθεται στοιχείο
iii) στην ̟ερί̟τωση γ) της ̟αραγράφου 3 της Υ̟ο̟αραγράφου ΙΑ 11 του ν.
4093/2012 (Α’ 222) ως εξής:
«iii) Για τους εγγεγραµµένους ανέργους στα οικεία µητρώα ανέργων, άνω των
25 ετών µε διάρκεια συνεχόµενης ανεργίας µεγαλύτερη των 12 µηνών (
µακροχρόνια ανεργία ) ̟ου ̟ροσλαµβάνονται ως υ̟άλληλοι, ο κατώτατος
µισθός της ̟ερί̟τωσης α) της ̟αρούσης ̟αραγράφου ̟ροσαυξάνεται µε
̟οσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά µε 15% για ̟ροϋ̟ηρεσία 9 ετών
και άνω.»

2.

Α̟ό τη δηµοσίευση της ̟αρούσης και για τη στήριξη των µακροχρονίων
ανέργων, ο ΟΑΕ∆ καταρτίζει και εκ̟ονεί ̟ρογράµµατα κοινωφελούς
εργασίας της ̟ερί̟τωσης 1 της υ̟ο̟αραγράφου Ι∆1 της ̟αραγράφου Ι∆ του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107) για τα έτη 2014 - 2015 και για ανέργους µε διάρκεια
συνεχόµενης ανεργίας µεγαλύτερη των 12 µηνών.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΙΒ:
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ.1.: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Μετά το άρθρο 6 του ν. 3891/2010, ̟ροστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6Α
Χωρικός σχεδιασµός και ̟ολεοδοµική οργάνωση
σιδηροδροµικών ακινήτων
1. Τα ακίνητα της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 6 του ̟αρόντος τα ο̟οία
διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς και τα ακίνητα ̟ου ανήκουν στην
ιδιοκτησία της ΓΑΙΑΟΣΕ, διακρίνονται, ανάλογα µε τη βασική ̟ολεοδοµική
λειτουργία τους, στις ακόλουθες κατηγορίες:
α. Κεντρικοί Σιδηροδροµικοί Σταθµοί: οι ε̟ιβατικοί σιδηροδροµικοί σταθµοί
̟ου βρίσκονται εντός µεγάλων αστικών κέντρων ή εντός χώρων
αεροδροµίων ή χερσαίων χώρων λιµένων και οι ο̟οίοι εξυ̟ηρετούν την
ε̟ιβίβαση, α̟οβίβαση, ̟αραµονή ή και διηµέρευση µεγάλου αριθµού
ε̟ιβατών, τη µετε̟ιβίβαση σε άλλα µέσα µαζικής µεταφοράς καθώς και τη
σύνδεση µε µέσα µεταφοράς υ̟εραστικού και διεθνούς χαρακτήρα. Στους
σταθµούς αυτούς ε̟ιτρέ̟ονται χρήσεις σιδηροδροµικών µεταφορών και
εγκαταστάσεων ̟αροχής σιδηροδροµικών λειτουργιών, καθώς και χρήσεις
̟ολεοδοµικού κέντρου-κεντρικής λειτουργίας ̟όλης. Ως Κεντρικοί
Σιδηροδροµικοί σταθµοί νοούνται ιδίως οι σιδηροδροµικοί σταθµοί του
Πειραιά, των Αθηνών, του Σιδηροδροµικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ), της
Λάρισας, του Βόλου, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας.
β. Περιφερειακοί Σιδηροδροµικοί Σταθµοί: όλοι οι υ̟όλοι̟οι ε̟ιβατικοί
σιδηροδροµικοί σταθµοί ̟λην των Κεντρικών. Στους Περιφερειακούς
Σιδηροδροµικούς Σταθµούς ε̟ιτρέ̟ονται χρήσεις σιδηροδροµικών
µεταφορών και εγκαταστάσεων ̟αροχής σιδηροδροµικών υ̟ηρεσιών,
καθώς και χρήσεις γενικής κατοικίας.
γ. Εµ̟ορευµατικοί Σιδηροδροµικοί Σταθµοί: οι σιδηροδροµικοί σταθµοί και
εγκαταστάσεις ̟ου εξυ̟ηρετούν α̟οκλειστικά ή κατά κύριο λόγο τις
εµ̟ορευµατικές µεταφορές. Ό̟ου στην ισχύουσα νοµοθεσία αναφέρεται ο
όρος «εµ̟ορικοί σταθµοί» νοούνται οι εµ̟ορευµατικοί σταθµοί της
̟αρούσας ̟αραγράφου. Στους σταθµούς της κατηγορίας αυτής υ̟άγονται
και οι σιδηροδροµικοί σταθµοί ̟ου χωροθετούνται εντός Βιοµηχανικών
και Ε̟ιχειρηµατικών Περιοχών του ν. 2545/1997 (Α’ 254),
Εµ̟ορευµατικών Κέντρων του ν. 3333/2005 (Α’ 91) και Ε̟ιχειρηµατικών
Πάρκων του ν. 3982/2011 (Α’ 143). Στους Εµ̟ορευµατικούς
Σιδηροδροµικούς Σταθµούς ε̟ιτρέ̟ονται χρήσεις σιδηροδροµικών
µεταφορών και εγκαταστάσεων ̟αροχής σιδηροδροµικών λειτουργιών,
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χρήσεις εµ̟ορευµατικού κέντρου και ε̟ιχειρηµατικών ̟άρκων ενδιάµεσου
βαθµού οργάνωσης.
δ. Χώροι
ειδικών
σιδηροδροµικών
εγκαταστάσεων:
τα
ακίνητα,
συµ̟εριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και του σχετικού
εξο̟λισµού, στα ο̟οία ̟αρέχονται υ̟ηρεσίες σταυλισµού, σύνθεσης
αµαξοστοιχιών, συντήρησης και ε̟ισκευής, καθώς και κάθε άλλη υ̟ηρεσία
τεχνικής υ̟οστήριξης τροχαίου υλικού ̟ου α̟αιτεί ειδικές εγκαταστάσεις
µεγάλης κλίµακας.
Στους χώρους ειδικών σιδηροδροµικών
εγκαταστάσεων ε̟ιτρέ̟ονται χρήσεις µεταφορών, καθώς και χρήσεις
γραφείων, τρα̟εζών και α̟οθηκών (κτήρια-γή̟εδα).
ε. Ακίνητα κατά µήκος σιδηροδροµικών γραµµών: τα ακίνητα ̟ου
βρίσκονται κατά µήκος σιδηροδροµικών γραµµών, συµ̟εριλαµβανοµένων
και των γραµµών ̟ου έχουν καταργηθεί, και τα ο̟οία δεν εµ̟ί̟τουν σε
κά̟οια α̟ό τις ̟ροαναφερόµενες ̟ερι̟τώσεις α, β, γ και δ. Στα ̟ιο ̟άνω
ακίνητα ε̟ιτρέ̟ονται χρήσεις σιδηροδροµικών µεταφορών και
εγκαταστάσεων ̟αροχής σιδηροδροµικών υ̟ηρεσιών, καθώς και, κατά
̟ερί̟τωση, χρήσεις µεταφορών ή χρήσεις κοινωφελών λειτουργιών ή
χρήσεις χονδρεµ̟ορίου ή εγκαταστάσεων αστικών υ̟οδοµών.
2. Σε όλα τα ακίνητα των ̟ερι̟τώσεων α, β, γ και ε της ̟αραγράφου 1
ε̟ιτρέ̟ονται εγκαταστάσεις ̟αροχής σιδηροδροµικών υ̟ηρεσιών, δηλαδή
εγκαταστάσεις ̟ου έχουν διαµορφωθεί ειδικά ώστε να ε̟ιτρέ̟ουν την
̟αροχή µιας ή ̟ερισσότερων α̟ό τις υ̟ηρεσίες ̟ου αναφέρονται στις
̟αραγράφους 2 έως και 4 του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, µε
εξαίρεση τις υ̟ηρεσίες συντήρησης µεγάλης κλίµακας οι ο̟οίες ̟αρέχονται
µόνον σε χώρους της ̟ερι̟τώσεως δ.
3. Για την ανά̟τυξη και αξιο̟οίηση των ακινήτων της ̟αραγράφου 1,
καθορίζονται όροι και ̟εριορισµοί δόµησης κατά τις εξής ειδικότερες
διακρίσεις:
α. Σιδηροδροµικά ακίνητα εντός αστικών ̟εριοχών:
(i) Ως σιδηροδροµικά ακίνητα εντός αστικών ̟εριοχών χαρακτηρίζονται τα
εκτός σχεδίων ̟όλεων και εκτός ορίων οικισµών ακίνητα της
̟αραγράφου 1 τα ο̟οία είτε ̟ερικλείονται α̟ό εγκεκριµένα σχέδια
̟όλεως ή ̟ολεοδοµικές µελέτες, είτε εµ̟ί̟τουν σε ̟εριοχές εντός
εγκεκριµένων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) οι
ο̟οίες ̟ροορίζονται για ̟ολεοδόµηση.
(ii) Για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής εφαρµόζονται ο συντελεστής
δόµησης και η κάλυψη ̟ου ισχύουν για τις όµορες εντός σχεδίου ̟όλεως
̟εριοχές ή, ̟ροκειµένου ̟ερί ακινήτων ̟ου εµ̟ί̟τουν εντός ̟εριοχών
̟ρος ̟ολεοδόµηση, ο µέσος συντελεστής δόµησης ̟ου ορίζεται α̟ό το
οικείο Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. για την ̟εριοχή ή ̟ολεοδοµική ενότητα
στην ο̟οία εντάσσεται το ακίνητο. Εάν σε ̟ερισσότερες όµορες ̟εριοχές
µε εγκεκριµένο σχέδιο ̟όλεως ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές δόµησης
και ̟οσοστά κάλυψης, εφαρµόζονται εκείνα ̟ου συµφωνούν ̟ερισσότερο
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µε τη γενική ̟ολεοδοµική λειτουργία του σιδηροδροµικού ακινήτου,
ό̟ως αυτή ορίζεται στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Για τον
υ̟ολογισµό της µέγιστης ε̟ιτρε̟όµενης δόµησης και εκµετάλλευσης, η
έκταση κάθε σιδηροδροµικού ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο.
(iii) Το µέγιστο ε̟ιτρε̟όµενο ύψος των κτιρίων και εγκαταστάσεων στα ̟ιο
̟άνω ακίνητα υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 1
του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (A’ 79). Στις ̟ερι̟τώσεις ειδικών
σιδηροδροµικών κτιρίων και κατασκευών ή εγκαταστάσεων ̟ου αφορούν
τη σιδηροδροµική λειτουργία καθώς και στις ̟ερι̟τώσεις κτιρίων και
εγκαταστάσεων ̟ου κατασκευάζονται ̟άνω α̟ό τις σιδηροδροµικές
γραµµές, το µέγιστο κατά τα ανωτέρω ε̟ιτρε̟όµενο ύψος µ̟ορεί να
̟ροσαυξάνεται κατά ̟οσοστό έως και 30% ύστερα α̟ό αιτιολογηµένη
̟ρόταση της ΓΑΙΑΟΣΕ.
(iv) Οι ελάχιστες α̟οστάσεις των κτιρίων και εγκαταστάσεων α̟ό τα όρια του
γη̟έδου καθορίζονται µε τα ̟ροεδρικά διατάγµατα της ̟αραγράφου 4.
Για τον ̟ροσδιορισµό των ̟ιο ̟άνω α̟οστάσεων λαµβάνονται υ̟όψη ο
βασικός ̟ροορισµός και η λειτουργία του σιδηροδροµικού ακινήτου και
η τυχόν ειδική φύση των σιδηροδροµικών κατασκευών σε συνδυασµό µε
τις ελάχιστες α̟οστάσεις ̟ου ισχύουν στις όµορες, εντός ή εκτός σχεδίου,
̟εριοχές.
(v) Ε̟ιτρέ̟εται η κατασκευή ̟ερισσότερων α̟ό ένα κτιρίων στο ίδιο γή̟εδο.
β. Σιδηροδροµικά ακίνητα εκτός αστικών ̟εριοχών:
(i) Ως σιδηροδροµικά ακίνητα εκτός αστικών ̟εριοχών χαρακτηρίζονται τα
ακίνητα της ̟αραγράφου 1 ̟ου είτε βρίσκονται σε ̟εριοχές εκτός
εγκεκριµένων σχεδίων ̟όλεων και εκτός ορίων οικισµών καθώς και εκτός
ορίων Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., είτε βρίσκονται σε ̟εριοχές εντός Γ.Π.Σ. ή
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. οι ο̟οίες δεν ̟ροορίζονται όµως για ̟ολεοδόµηση.
(ii) Για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής ο µέγιστος ε̟ιτρε̟όµενος
συντελεστής δόµησης δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το 0,4 και η µέγιστη
ε̟ιτρε̟όµενη κάλυψη το 40%. Για τον υ̟ολογισµό της µέγιστης
ε̟ιτρε̟όµενης δόµησης και εκµετάλλευσης, η έκταση κάθε
σιδηροδροµικού ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο. Το µέγιστο
ε̟ιτρε̟όµενο ύψος των κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται σε 15 µέτρα.
Στις ̟ερι̟τώσεις ειδικών σιδηροδροµικών κτιρίων και κατασκευών ή
εγκαταστάσεων ̟ου αφορούν τη σιδηροδροµική λειτουργία καθώς και
στις ̟ερι̟τώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων ̟ου κατασκευάζονται ̟άνω
α̟ό τις σιδηροδροµικές γραµµές, το µέγιστο κατά τα ανωτέρω
ε̟ιτρε̟όµενο ύψος µ̟ορεί να ̟ροσαυξάνεται κατά ̟οσοστό έως και 30%
ύστερα α̟ό αιτιολογηµένη ̟ρόταση της ΓΑΙΑΟΣΕ.
(iii) Οι ελάχιστες α̟οστάσεις των κτιρίων και εγκαταστάσεων α̟ό τα όρια του
γη̟έδου ορίζονται σύµφωνα µε τον τύ̟ο 3+0,10H, ό̟ου H είναι το
εκάστοτε υλο̟οιούµενο ύψος του κτιρίου. Κατ’ εξαίρεση, τα κτίρια των
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων µ̟ορεί να το̟οθετούνται και σε
µικρότερη α̟όσταση α̟ό τα όρια του γη̟έδου, η ο̟οία δεν µ̟ορεί να
είναι µικρότερη ̟άντως α̟ό δύο και µισό (2,50) µέτρα.
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(iv) Ε̟ιτρέ̟εται η κατασκευή ̟ερισσότερων α̟ό ένα κτιρίων στο ίδιο γή̟εδο.
4. α. Με ̟ροεδρικά διατάγµατα ̟ου εκδίδονται ύστερα α̟ό ̟ρόταση των
Υ̟ουργών Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου
∆ιοίκησης για την Αξιο̟οίηση της ∆ηµόσιας Περιουσίας του άρθρου 16 του ν.
3986/2011, στο ο̟οίο για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου ̟ροεδρεύει ο
Γενικός Γραµµατέας Μεταφορών του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, εγκρίνεται ο γενικός σχεδιασµός των σιδηροδροµικών ακινήτων της
̟αραγράφου 3 ως εξής:
(i) Οριοθετείται, σε χάρτη κλίµακας 1:2.000 ή άλλης κατάλληλης κλίµακας,
µε εξάρτηση α̟ό το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, η ακριβής έκταση
του σιδηροδροµικού ακινήτου.
(ii) Καθορίζονται οι ε̟ιτρε̟όµενες εντός του ακινήτου ειδικές χρήσεις γης και
ειδικοί όροι και ̟εριορισµοί δόµησης, σύµφωνα µε τη γενική
̟ολεοδοµική λειτουργία του και το ισχύον ̟ολεοδοµικό καθεστώς του
(εντός ή εκτός αστικής ̟εριοχής).
(iii) Εγκρίνονται οι ̟εριβαλλοντικοί όροι ̟ου ̟ρέ̟ει να τηρούνται κατά την
εφαρµογή του γενικού σχεδιασµού του ακινήτου, ύστερα α̟ό Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων η ο̟οία συντάσσεται και
δηµοσιο̟οιείται κατά τα οριζόµενα κατωτέρω.
β. Με τα ανωτέρω ̟ροεδρικά διατάγµατα µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιούνται τυχόν
ισχύουσες για τα σιδηροδροµικά ακίνητα γενικές και ειδικές ̟ολεοδοµικές
ρυθµίσεις, ιδίως όσον αφορά τις ε̟ιτρε̟όµενες χρήσεις γης και όρους και
̟εριορισµούς δόµησης, εφόσον οι τρο̟ο̟οιήσεις αυτές καθίστανται
αναγκαίες για την εκ̟λήρωση των βασικών λειτουργιών των ̟ιο ̟άνω
ακινήτων και δεν αλλοιώνουν τη γενική ̟ολεοδοµική φυσιογνωµία των
οµόρων, εντός ή εκτός σχεδίου ̟όλεως, ̟εριοχών.
γ. Για την έκδοση των ̟ιο ̟άνω διαταγµάτων η ΓΑΙΑΟΣΕ υ̟οβάλλει στη
Γενική Γραµµατεία Μεταφορών:
(i) Ειδική ̟ολεοδοµική µελέτη, στην ο̟οία ̟εριγράφονται και
τεκµηριώνονται οι βασικές ̟ολεοδοµικές ε̟ιλογές του ̟ροτεινόµενου
σχεδίου ανά̟τυξης του ακινήτου, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις γης και
όρους και ̟εριορισµούς δόµησης, σε συνάρτηση και µε τις γειτνιάζουσες
χρήσεις γης και δραστηριότητες, την υ̟άρχουσα συγκοινωνιακή
υ̟οδοµή και τις λοι̟ές εξυ̟ηρετήσεις καθώς και τα βασικά χωρικά
χαρακτηριστικά της ευρύτερης ̟εριοχής. Τεκµηριώνεται ε̟ίσης η
συµβατότητα του ̟ροτεινόµενου σχεδίου ανά̟τυξης ̟ρος τα δεδοµένα
του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού και ̟ρος τους ευρύτερους
ανα̟τυξιακούς στόχους εθνικής και ̟εριφερειακής κλίµακας.
(ii) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων, η ο̟οία συντάσσεται
κατά το άρθρο 6 και δηµοσιο̟οιείται κατά το άρθρο 7 της κοινής
α̟όφασης 107017/2006 των Υ̟ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του Υφυ̟ουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α̟οκέντρωσης (Β΄ 1225). Ως
αρµόδια αρχή για τις ανάγκες εφαρµογής του ̟αρόντος άρθρου νοείται
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η αρµόδια υ̟ηρεσία ̟εριβάλλοντος του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ̟ου ορίζεται στο άρθρο 4 ̟αρ. 1 της
̟ιο ̟άνω κ.υ.α.
(iii) Οι ρυθµίσεις των ανωτέρω ̟ροεδρικών διαταγµάτων είναι δεσµευτικές
για όλα τα εκ̟ονούµενα στις ̟εριοχές των οικείων ακινήτων
̟ολεοδοµικά σχέδια και σχέδια χρήσεων γης, καθώς και για κάθε ένταξη
των ̟ιο ̟άνω ακινήτων σε σχέδιο ̟όλεως ή ̟ολεοδοµική µελέτη. Μέχρι
την έκδοση των ̟ιο ̟άνω διαταγµάτων, για κάθε ̟ολεοδοµική ρύθµιση
ε̟ί των ακινήτων του άρθρου αυτού, ό̟ως είναι ιδίως ο καθορισµός
χρήσεων γης και όρων και ̟εριορισµών δόµησης µέσω Γ.Π.Σ. ή
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης ή η ένταξη σε σχέδιο ̟όλεως
και η ε̟ιβολή ο̟οιασδή̟οτε ̟ολεοδοµικής δέσµευσης, βάρους ή
̟εριορισµού, α̟αιτείται η σύµφωνη γνώµη της ΓΑΙΑΟΣΕ.
ε. Η διαδικασία της ̟αραγράφου αυτής εφαρµόζεται και για κάθε
αναθεώρηση ή ουσιώδη τρο̟ο̟οίηση του γενικού σχεδιασµού των
σιδηροδροµικών ακινήτων. Με κοινές α̟οφάσεις των Υ̟ουργών Υ̟οδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και ύστερα α̟ό γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου ∆ιοίκησης υ̟ό
την ̟ροεδρία του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών µ̟ορεί να ε̟έρχονται
µεµονωµένες και µη ουσιώδεις τρο̟ο̟οιήσεις στον γενικό σχεδιασµό των ̟ιο
̟άνω ακινήτων. Οι ̟ιο ̟άνω τρο̟ο̟οιήσεις υ̟οβάλλονται σε διαδικασία
στρατηγικής ̟εριβαλλοντικής εκτίµησης, µόνον εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα
οριζόµενα στην κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του
Υφυ̟ουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α̟οκέντρωσης µε αριθµό
107017/2006 ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές ε̟ι̟τώσεις στο ̟εριβάλλον.
5. Με όµοια ̟ροεδρικά διατάγµατα, και ύστερα α̟ό ειδικώς αιτιολογηµένη
εκτίµηση των ̟ολεοδοµικών, ̟εριβαλλοντικών και ανα̟τυξιακών
χαρακτηριστικών και ε̟ι̟τώσεων της ε̟ιδιωκόµενης ̟αρέµβασης, µ̟ορεί να
τρο̟ο̟οιούνται εγκεκριµένα σχέδια ̟όλεως και ̟ολεοδοµικές µελέτες, καθώς
και να καθορίζονται ειδικοί όροι χρήσης και δόµησης για τα εντός σχεδίου
̟όλεως σιδηροδροµικά ακίνητα, ακόµη και κατά ̟αρέκκλιση α̟ό τις τυχόν
ισχύουσες στην ̟εριοχή γενικές και ειδικές χρήσεις γης και όρους και
̟εριορισµούς δόµησης, εφόσον οι ρυθµίσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες για
την εκ̟λήρωση των βασικών ̟ολεοδοµικών λειτουργιών των σιδηροδροµικών
ακινήτων και δεν αλλοιώνουν τη γενική ̟ολεοδοµική φυσιογνωµία των
̟εριοχών ή ̟ολεοδοµικών ενοτήτων στις ο̟οίες εντάσσονται τα ακίνητα.
6. α. Για την ̟εριβαλλοντική αδειοδότηση των έργων ̟ου ̟ρόκειται να
̟ραγµατο̟οιηθούν εντός των ακινήτων της ̟αραγράφου 1 καθώς και των
βοηθητικών και συνοδών αυτών έργων και εγκαταστάσεων εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ν. 4014/2011.
β. Ειδικώς στις ̟ερι̟τώσεις ενιαίων ανα̟τύξεων εντός του ιδίου
σιδηροδροµικού ακινήτου, µ̟ορεί να τηρείται κοινή
διαδικασία
̟εριβαλλοντικής αδειοδότησης για το σύνολο των υ̟ό ̟ραγµατο̟οίηση
έργων εντός του ακινήτου, συµ̟εριλαµβανοµένης και της τρο̟ο̟οίησης,
ε̟έκτασης και εκσυγχρονισµού υφισταµένων έργων και εγκαταστάσεων. Στις
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̟ερι̟τώσεις αυτές, οι σχετικοί ̟εριβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται,
ανεξαρτήτως κατηγορίας, µε κοινές α̟οφάσεις των Υ̟ουργών Υ̟οδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, ύστερα α̟ό υ̟οβολή ενιαίας για κάθε ακίνητο Μελέτης
Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων και τήρηση της διαδικασίας ̟ου ορίζεται στις
̟αραγράφους 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011.
Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές, µε τις ̟ιο ̟άνω α̟οφάσεις εγκρίνεται και το σχέδιο
γενικής διάταξης για το σύνολο των έργων, δραστηριοτήτων και
εγκαταστάσεων ̟ου υφίστανται ή ̟ρόκειται να ̟ραγµατο̟οιηθούν εντός των
̟ιο ̟άνω ακινήτων, µε αναφορά σε το̟ογραφικό διάγραµµα κλίµακας
1:2.000 ή άλλης κατάλληλης κλίµακας.
7. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3986/2011, ό̟ως
ισχύουν, εφαρµόζονται και για την έκδοση αδειών δόµησης εντός των
ακινήτων του ̟αρόντος άρθρου».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ.2.: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΣΕ ΚΑΙ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
1.

Η ̟αράγραφος 1 άρθρου 6 του ν. 3891/2010 (Α’ 188) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Υ̟οδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
ύστερα α̟ό την έκδοση της α̟όφασης της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής σχετικά µε
ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων του ΟΣΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 93, 107, 108 και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης, µ̟ορεί να µεταβιβαστεί το σύνολο της ακίνητης ̟εριουσίας ̟ου
ανήκει στον ΟΣΕ, συµ̟εριλαµβανοµένων των ακινήτων της σιδηροδροµικής
υ̟οδοµής, αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο. Η µεταβίβαση των
ακινήτων ̟ραγµατο̟οιείται αυτοδικαίως χωρίς άλλη διατύ̟ωση α̟ό τη
δηµοσίευση της ̟ροηγούµενης α̟όφασης. Μετά την ανωτέρω µεταβίβαση, το
∆ηµόσιο, µε τις αρµόδιες εκάστοτε υ̟ηρεσίες, οργανισµούς ή εταιρίες,
µεριµνά για την ε̟έκταση του σιδηροδροµικού δικτύου, ̟ου α̟οτελεί την
Εθνική Σιδηροδροµική Υ̟οδοµή, α̟οκτώντας τα αναγκαία ̟ρος τούτο
ακίνητα κατά κυριότητα και διαθέτοντας τα για τον ανωτέρω σκο̟ό.
Εκκρεµείς διαδικασίες κήρυξης αναγκαστικής α̟αλλοτρίωσης ακινήτων υ̟έρ
ΟΣΕ µε τη δηµοσίευση της ανωτέρω α̟όφασης συνεχίζονται και
ολοκληρώνονται υ̟έρ του ∆ηµοσίου.».

2.

Στην ̟ερί̟τωση δ) της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010
διαγράφονται οι λέξεις «και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ».

3.

Η ̟ερί̟τωση β) της ̟αραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010
καταργείται.

4.

Η ̟ερί̟τωση δ) της ̟αραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
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«δ) Σε κτίρια, εγκαταστάσεις και χρήσεις ̟ου εξυ̟ηρετούν τη σιδηροδροµική
υ̟οδοµή και λειτουργία, εφαρµόζονται οι ̟αρακάτω διατάξεις:
(i) Κτίρια, εγκαταστάσεις και χρήσεις ̟ου εξυ̟ηρετούν τη σιδηροδροµική
υ̟οδοµή και λειτουργία και οι ο̟οίες έχουν ανεγερθεί ή εγκατασταθεί
̟ρο της 30.11.1955 ε̟ί των ακινήτων ̟ου διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ,
θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες. Σχετικά εκδίδεται βεβαίωση της
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
(ii) Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις ̟ου εξυ̟ηρετούν τη σιδηροδροµική
υ̟οδοµή και λειτουργία και οι ο̟οίες έχουν ανεγερθεί ή εγκατασταθεί
̟ρο της 1.1.1983 ε̟ί των ακινήτων ̟ου διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ,
εξαιρούνται οριστικά α̟ό την κατεδάφιση κατά τη διαδικασία του ν.
4178/2013 (Α’ 174). Για την υ̟αγωγή υ̟οβάλλονται µόνον τα
δικαιολογητικά των ̟ερι̟τώσεων 1, 4 5 και 7 του άρθρου 11 του ν.
4178/2013, καθώς και α̟οτύ̟ωση των κατόψεων του κτιρίου ή της
ιδιοκτησίας.
(iii) Με την ε̟ιφύλαξη των όσων ορίζονται ̟αρακάτω στην υ̟ο̟ερί̟τωση
(iv) της ̟αρούσας, αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις ̟ου
εξυ̟ηρετούν τη σιδηροδροµική υ̟οδοµή και λειτουργία και οι ο̟οίες
έχουν ανεγερθεί ή εγκατασταθεί µετά την 1.1.1983 και ̟ρο της
28.7.2011 ε̟ί των ακινήτων ̟ου διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, υ̟άγονται
σε αναστολή ή εξαίρεση α̟ό την κατεδάφιση κατά τις διατάξεις του ν.
4178/2013. Για την υ̟αγωγή υ̟οβάλλονται µόνον τα δικαιολογητικά
των ̟ερι̟τώσεων 1, 4, 5 και 7 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013, καθώς
και α̟οτύ̟ωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας.
(iv) Υ̟έργειες και υ̟όγειες κατασκευές, ό̟ως ενδεικτικά γέφυρες,
ε̟ιχώµατα και ορύγµατα ανοικτής εκσκαφής, ̟ου α̟οτελούν τµήµα
της σιδηροδροµικής υ̟οδοµής, θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες,
εφόσον έχουν κατασκευαστεί µε δηµόσιο διαγωνισµό ή έχουν
κατασκευαστεί α̟ό τον «ΟΣΕ Α.Ε.» ή την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» µε
αυτε̟ιστασία. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές, η έγκριση των µελετών
εφαρµογής ε̟έχει θέση έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης. Η
σύνδεση των εγκαταστάσεων αυτών µε τα ̟άσης φύσεως δίκτυα, ό̟ως
ενδεικτικά ύδρευσης, ηλεκτροφωτισµού και α̟οχέτευσης, γίνεται
ύστερα α̟ό βεβαίωση του «ΟΣΕ Α.Ε.» ή της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» ότι τα
έργα εκτελέστηκαν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
(v) Οι βεβαιώσεις της υ̟ο̟ερι̟τώσεως (i) ανωτέρω, οι βεβαιώσεις
̟εραίωσης ̟ου εκδίδονται α̟ό το ̟ληροφοριακό σύστηµα του
άρθρου 10 του ν. 4178/2013 και οι εγκριτικές α̟οφάσεις των µελετών
εφαρµογής της υ̟ο̟ερι̟τώσεως (iv) ανωτέρω,
ε̟έχουν θέση
βεβαίωσης καταλληλότητας κύριας χρήσης, καθώς και θέση αδείας
εγκατάστασης κατά τις κείµενες διατάξεις.»
5. Μετά την ̟ερί̟τωση δ) της ̟αραγράφου 12 του άρθρου 6 του
ν.3891/2010 ̟ροστίθενται ̟ερι̟τώσεις ε), στ) και ζ) ως εξής:
«ε) Μετά την έκδοση των βεβαιώσεων ή α̟οφάσεων της ̟ερι̟τώσεως δ)
του ̟αρόντος άρθρου, ε̟ιτρέ̟εται η έκδοση αδειών δόµησης για
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̟εραιτέρω ̟ροσθήκες και ε̟εκτάσεις, καθώς και για ανέγερση νέων
κτιρίων και εγκαταστάσεων και εκτέλεση ο̟οιωνδή̟οτε οικοδοµικών
εργασιών ε̟ί των ανωτέρω ακινήτων. Η έκδοση αδειών δόµησης για
τις ̟ιο ̟άνω οικοδοµικές εργασίες καθώς και για τη βελτίωση,
ε̟ισκευή, µετασκευή και εκσυγχρονισµό των ̟άσης φύσεως κτιρίων
και εγκαταστάσεων εντός των ακινήτων του άρθρου αυτού γίνεται
α̟ό τη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών του
Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 ̟αρ. 1 του ν.
3986/2011 (Α’ 152), ό̟ως ισχύει.
στ) Για την τρο̟ο̟οίηση, βελτίωση, ε̟έκταση και εκσυγχρονισµό έργων
και δραστηριοτήτων ε̟ί των ακινήτων ̟ου διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ,
τα ο̟οία δεν διαθέτουν ̟εριβαλλοντικούς όρους ή έχουν
κατασκευασθεί καθ’ υ̟έρβαση των εγκεκριµένων ̟εριβαλλοντικών
όρων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 9
του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Εφόσον ̟ρόκειται για έργα και
δραστηριότητες
̟ου
κατατάσσονται
στην
Α΄
κατηγορία
(υ̟οκατηγορίες Α1 και Α2) του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, οι
α̟οφάσεις έγκρισης ̟εριβαλλοντικών όρων εκδίδονται α̟ό τον
Υ̟ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και η
σχετική διαδικασία διεκ̟εραιώνεται α̟ό τις κεντρικές υ̟ηρεσίες του
Υ̟ουργείου, µη εφαρµοζοµένων στις ̟ερι̟τώσεις αυτές των
διατάξεων της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4014/2011.
ζ) Για τη λειτουργική αδειοδότηση υφισταµένων µηχανολογικών
εγκαταστάσεων ̟ου εξυ̟ηρετούν τη σιδηροδροµική υ̟οδοµή και
λειτουργία καθώς και µηχανοστασίων και αµαξοστασίων, ̟ου δεν
διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδίδεται
̟ροσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας τριών (3) ετών. Για την
έκδοση της άδειας αυτής, ο λειτουργός των εγκαταστάσεων υ̟οβάλλει
στην κατά νόµο αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή αίτηση, συνοδευόµενη
α̟ό τα ̟ιο κάτω δικαιολογητικά:
(i) άδεια εγκατάστασης ή άλλη ̟ράξη ε̟έχουσα θέση αδείας
εγκατάστασης κατά τις κείµενες διατάξεις,
(ii) υ̟εύθυνη δήλωση στην ο̟οία αναφέρονται λε̟τοµερώς ̟όσοι
και ̟οιας ειδικότητας τεχνικοί θα χρησιµο̟οιηθούν κατά νόµο
για τη λειτουργία της εγκατάστασης,
(iii) υ̟εύθυνη δήλωση του ή των αρµοδίων, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, τεχνικών ̟ου έχουν αναλάβει την κατά
νόµο ε̟ίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του µηχανολογικού
εξο̟λισµού της εγκατάστασης,
(iv) υ̟εύθυνη δήλωση αρµόδιου κατά νόµο µηχανικού σχετικά µε τη
βιοµηχανική ή βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση
του µηχανολογικού εξο̟λισµού σε χώρο κύριας χρήσης, τον
αριθµό της υφιστάµενης οικοδοµικής αδείας ή, ελλείψει αυτής, τις
βεβαιώσεις ή α̟οφάσεις της ̟ερι̟τώσεως δ΄ της ̟αρούσας
̟αραγράφου, καθώς και τη µη α̟αίτηση έκδοσης νέας αδείας
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(v) α̟όφαση έγκρισης ̟εριβαλλοντικών όρων ή αριθµό κατάθεσης
της µελέτης για την ̟εριβαλλοντική αδειοδότηση, εφόσον
α̟αιτείται και
(vi) ̟ιστο̟οιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαµενών υγραερίου, κατά τις
κείµενες διατάξεις, εφόσον η µονάδα έχει εγκατάσταση
υγραερίου.
Η ̟ροσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται εντός δεκα̟έντε (15)
ηµερών α̟ό τον έλεγχο τυ̟ικής ̟ληρότητας των υ̟οβαλλόµενων
δικαιολογητικών. Τρεις µήνες ̟ριν α̟ό τη λήξη της ̟ροσωρινής
αδείας λειτουργίας, υ̟οβάλλεται α̟ό τον λειτουργό των
εγκαταστάσεων στην κατά νόµο αδειοδοτούσα αρχή φάκελος µε
̟λήρη δικαιολογητικά για την έκδοση οριστικής αδείας
λειτουργίας.».
6.

Η ̟αράγραφος 15 του άρθρου 6 του ν.3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του β.δ. 24.9/20.10.1958 σε συνδυασµό
µε τη διάταξη της ̟αραγράφου 11(12) του άρθρου 25 του ν.1828/1989, καθώς
και οι διατάξεις των άρθρων 13 του β.δ 24.9/20.10.1958 και 10 του
ν.1080/1980, δεν εφαρµόζονται για τον υ̟ολογισµό, την ε̟ιβολή και τη
βεβαίωση των τελών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό αυτές, για τα ακίνητα και το
υ̟έδαφος αυτών , ̟ου ανήκουν στην Εθνική Σιδηροδροµική Υ̟οδοµή, ό̟ως
αυτή ορίζεται στην ̟αράγραφο 16 του άρθρου 2 του Π.∆. 41/2005, σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις των εδαφίων α’, γ’ ,δ’, ε΄, η’, θ’, ιβ’, ιγ’, ιδ’, της
̟αραγράφου 4 του άρθρου 6 του ̟αρόντος νόµου. Τα µέχρι της δηµοσίευσης
του ̟αρόντος βεβαιωθέντα α̟ό τους ΟΤΑ, σε εφαρµογή των ̟αρα̟άνω
διατάξεων, τέλη , ̟ρόστιµα και ̟ροσαυξήσεις ̟ου αφορούν στα ̟αρα̟άνω
ακίνητα, διαγράφονται και δεν αναζητούνται, εκτός α̟ό αυτά ̟ου έχουν
κριθεί δικαστικώς αµετάκλητα. Τυχόν καταβληθέντα α̟ό το ∆ιαχειριστή της
Υ̟οδοµής, ̟οσά ̟ου αφορούν στις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις τελών, δεν
αναζητούνται. Κάθε αντίθετη στην ̟αρούσα, γενική ή ειδική, διάταξη
καταργείται.».

7.

Η ̟ρώτη ̟ερί̟τωση της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3891/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«- εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, α̟αγορεύεται να
υ̟ερβαίνει το ανώτατο όριο α̟οζηµίωσης, ̟ου ορίζεται στο άρθρο 2
̟αράγραφος 2 του Α.Ν. 173/1967, ό̟ως κάθε φορά, ανα̟ροσαρµοζόµενο,
ισχύει».

8.

Στο άρθρο 29 του ν. 3891/2010 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τη µίσθωση-εκµίσθωση ακινήτων για τη στέγαση της Ρ.Α.Σ.
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ̟.δ.715/1979 (Α΄212), ό̟ως ισχύει».

9.

Η ̟αρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Ρ.Α.Σ. έχει ίδιο ̟ροσω̟ικό. Για τη στελέχωση της Ρ.Α.Σ. συνιστώνται
τριάντα ̟έντε (35) θέσεις ̟ροσω̟ικού, α̟ό τις ο̟οίες είκοσι (20) είναι θέσεις
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τακτικού ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου, δέκα τρεις (13)
είναι θέσεις Ειδικού Ε̟ιστηµονικού Προσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, µία (1) θέση δικηγόρου µε έµµισθη εντολή και µία
(1) θέση Νοµικού Συµβούλου. Ο συνολικός αριθµός θέσεων ̟ροσω̟ικού και η
ανωτέρω κατανοµή µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιηθεί µε τον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης του άρθρου 31. Ως ̟ροσόντα ̟ρόσληψης, για
µεν το τακτικό ̟ροσω̟ικό ορίζονται τα ̟ροβλε̟όµενα στο ̟.δ. 50/2001 (Α'
39), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, για δε το Ειδικό Ε̟ιστηµονικό Προσω̟ικό τα
̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 25 ̟αρ. 2 του ν. 1943/1991 (Α' 50) µε ε̟ιστηµονική
εξειδίκευση στο αντικείµενο και τις αρµοδιότητες της Ρ.Α.Σ..
Η ̟λήρωση των θέσεων ̟ροσω̟ικού της Ρ.Α.Σ. ̟ραγµατο̟οιείται ύστερα α̟ό
̟ροκήρυξη ̟ου εκδίδει το Α.Σ.Ε.Π. σύµφωνα µε την ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τη
σχετική µε το Α.Σ.Ε.Π. εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία».
10.

Οι ̟αράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 30 του ν. 3891/2010 καταργούνται και οι
̟αράγραφοι 6 και 7 αναριθµούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΙΓ:
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 Ν.
2773/1999
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΙΓ.1.:
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ
Τα στοιχεία και οι τιµές αναφοράς του ̟ίνακα της ̟ερί̟τωσης β΄ της
̟αραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. 3468/2006 (Α΄ 129), ό̟ως ισχύει, και του
̟ίνακα της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 27Α ν. 3734/2009 (Α΄ 8), ό̟ως ισχύει,
καθώς και των τιµών του «Ειδικού Προγράµµατος Ανά̟τυξης
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα
και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009), (Φ/Β Στεγών (<=10kW) στον κατωτέρω
̟ίνακα A), ό̟ως αυτές οι τιµές έχουν ανα̟ροσαρµοστεί και εφαρµόζονται
για την εκτέλεση των συµβάσεων ̟ώλησης και των συµβάσεων συµψηφισµού
κατά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος άρθρου, ε̟ανακαθορίζονται, α̟ό την
έναρξη ισχύος του ̟αρόντος άρθρου, για τους σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
̟ου κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ̟αρόντος άρθρου βρίσκονται
σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) σύµφωνα µε τις ακόλουθες
̟ερι̟τώσεις.
α. Τιµολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό φωτοβολταϊκούς
σταθµούς.
Πίνακας Α
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΜΗ
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝ
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο ΣΥΣΤΗΜΑ
500kW 1MW<
P≤100k 100kW<P
P>5M
P≤100k
100kW<
<P≤1M
P
W
≤500kW
W
W
P
W
≤5MW
M
M
M
M
M
XE E XE E XE E XE E XE E XE ME XE ME
Πριν
44
39
38
38
38
το
480
440
5
0
5
5
5
2009
Α
44
37
35
36
35
Τριµ.
480
380
0
5
5
5
5
2009
B
43
37
32
34
32
Τριµ.
460
370
5
0
5
5
5
2009
Περίοδος
∆ιασύνδεση
ς
Φ/Β
Στεγών
(<=10kW)

1.
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Γ
Τριµ.
2009
∆
Τριµ.
2009
Α
Τριµ.
2010
Β
Τριµ.
2010
Γ
Τριµ.
2010
∆
Τριµ.
2010
Α
Τριµ.
2011
Β
Τριµ.
2011
Γ
Τριµ.
2011
∆
Τριµ.
2011
Α
Τριµ.
2012
Β
Τριµ.
2012
Γ
Τριµ.
2012
∆
Τριµ.
2012
Α
Τριµ.
2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43
0

-

36
5

-

31
5

-

32
5

-

31
5

-

430

41
5

360

42
5

-

35
0

-

31
5

-

30
0

40
0

30
0

-

400

41
5

350

40
0

-

33
5

-

31
5

-
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Οι σταθµοί ̟ου αντιστοιχούν σε κελί του ̟ίνακα Α το ο̟οίο δεν φέρει
αριθµητική τιµή (€/MWh) δεν εµ̟ί̟τουν στις διατάξεις του ̟αρόντος
άρθρου.
Για σταθµούς ισχύος έως και 20 kW, ̟ου δεν εντάσσονται στο «Ειδικό
Πρόγραµµα Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009), οι
τιµές του ̟ίνακα A ̟ροσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του ̟ροηγούµενου
εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις ̟ερι̟τώσεις σταθµών, για τους ο̟οίους η
ανωτέρω ̟ροσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιµή υψηλότερη της τιµής
α̟οζηµίωσης ̟ου εφαρµόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων συµβάσεων
̟ώλησης τον Ιανουάριο του 2014.
Για σταθµούς ισχύος έως και 100 kW, οι ο̟οίοι, κατά την έναρξη ισχύος του
̟αρόντος άρθρου, ανήκουν σε κατ΄ ε̟άγγελµα αγρότες και για ανώτατο όριο
συνολικής ισχύος έως και 100 kW ανά ε̟αγγελµατία αγρότη, οι τιµές του
̟ίνακα A ̟ροσαυξάνονται κατά 15%. Η διάταξη του ̟ροηγούµενου εδαφίου
δεν εφαρµόζεται στις ̟ερι̟τώσεις σταθµών, για τους ο̟οίους η ̟ροσαύξηση
του 15% οδηγεί σε τιµή υψηλότερη της τιµής α̟οζηµίωσης ̟ου εφαρµόζεται
για την εκτέλεση των αντίστοιχων συµβάσεων ̟ώλησης τον Ιανουάριο του
2014. Σε ̟ερί̟τωση µεταβίβασης του σταθµού σε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο
̟ου δεν ανήκει στην κατηγορία των κατ΄ ε̟άγγελµα αγροτών η τιµή
α̟οζηµίωσης ε̟ανακαθορίζεται, µε βάση τις διατάξεις του ̟αρόντος χωρίς
την ̟ροσαύξηση του 15%. Ο ε̟ανακαθορισµός της τιµής α̟οζηµίωσης γίνεται
α̟ό την ̟ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα κατά τον ο̟οίο
̟ραγµατο̟οιείται η µεταβίβαση.
Η υ̟οβολή δηλώσεων α̟ό τους κατ΄ ε̟άγγελµα αγρότες ̟αραγωγούς για τη
διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ΄ ε̟άγγελµα αγρότη, οι ο̟οίες ε̟έχουν
θέση υ̟εύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και οι ο̟οίες υ̟οβάλλονται εντός
του ̟ρώτου τριµήνου κάθε έτους και αφορούν το ̟ροηγούµενο της υ̟οβολής
έτος, θα γίνεται µέσω των συστηµάτων ̟ληροφορικής ̟ου ανα̟τύσσονται
κατά τις διατάξεις της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 2. Σε ̟ερί̟τωση µη
υ̟οβολής της δήλωσης κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο ή δια̟ίστωσης
ανακριβούς δήλωσης ε̟ανακαθορίζεται αναδροµικά η τιµή α̟οζηµίωσης
χωρίς την ̟ροσαύξηση του 15%.
Ειδικά για σταθµούς για τους ο̟οίους η τιµή αναφοράς α̟οζηµίωσης της
̟αραγόµενης ενέργειας έως την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας
υ̟ο̟αραγράφου καθορίστηκε βάσει των διατάξεων της υ̟ο̟ερί̟τωσης β’ της
̟ερί̟τωσης 3 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.2 της ̟αραγράφου Ι του άρθρου ̟ρώτου
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Περίοδος
∆ιασύνδεση
ς

του ν. 4093/2012, και οι ο̟οίοι συνδέθηκαν εντός του δεύτερου εξαµήνου του
2013 εφαρµόζονται οι τιµές του ακόλουθου ̟ίνακα Β.
Πίνακας Β
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΜΗ
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝ
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β. Τιµολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό αιολικούς σταθµούς
ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΜΗ
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝ
Ο ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ
P≤5M
P>5MW
P≤5MW
P>5MW
Περίοδος
W
∆ιασύνδεσης
M
XE
XE
XE
XE
E
ME
ME
ME
έως
10
87 107
84
120
93
120
90
31/12/2006
7
α̟ό
10
89 107
86
120
95
120
92
01/01/2007
7
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υλο̟οιηθεί διασύνδεση νησιού µε το ∆ιασυνδεδεµένο
Σύστηµα της η̟ειρωτικής χώρας, η ̟αραγόµενη ενέργεια α̟ό τους αιολικούς
σταθµούς α̟οζηµιώνεται βάσει των αντίστοιχων κατηγοριών για το
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα α̟ό την ̟ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα ̟ου
έ̟εται της ηµεροµηνίας θέσης σε λειτουργία της διασύνδεσης.
γ. Τιµολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό µικρούς υδροηλεκτρικούς
σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ έως 15 MWe
ΜΙΚΡΑ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
P≤1MW
1MW<P≤5MW
P>5MW
Περίοδος
∆ιασύνδεσης
XE
XE
XE
ME
ME
ME
έως
87
107
84
102
82
31/12/2006
107
α̟ό
89
107
87
102
84
01/01/2007
107
120

δ. Τιµολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό µονάδες ΣΗΘΥΑ
Πίνακας Α
XE
ME
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MWγια τις
κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε
ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆595 +
ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
ΠΤ
80 + ΠΤ
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MWλοι̟ών
100 +
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
ΠΤ
85 + ΠΤ
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤
35 MWγια τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος
αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του
85 +
άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)
ΠΤ
75 + ΠΤ
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤
35 MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆590 +
ΠΤ
ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
80 + ΠΤ
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MWγια τις
κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε
ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆562 +
ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
ΠΤ
57 + ΠΤ
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW
λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆567 +
ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
ΠΤ
62 + ΠΤ
Η ̟ροσαρµογή τιµής φυσικού αερίου (ΠΤ) είναι µέγεθος ̟ου καλύ̟τει τις
µεταβολές του κόστους του φυσικού αερίου και υ̟ολογίζεται ό̟ως στη
συνέχεια:
ΠΤ = ((1-((η-ηe)/ηhr))/ηe)x(ΜΤΦΑt-26), ό̟ου
ηe: Ηλεκτρικός βαθµός α̟όδοσης µονάδας συµ̟αραγωγή, ό̟ως ορίζεται στην
Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)
ηh: Θερµικός βαθµός α̟όδοσης µονάδας συµ̟αραγωγής, ό̟ως ορίζεται στην
Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)
η = ηe + ηh : Ολικός βαθµός α̟όδοσης µονάδας συµ̟αραγωγής
ηhr: είναι η τιµή αναφοράς του βαθµού α̟όδοσης για τη χωριστή ̟αραγωγή
θερµικής ενέργειας, ό̟ως ορίζεται στην Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012
(B’ 889), ό̟ου οι βαθµοί α̟όδοσης σε Ανώτερη Θερµογόνο ∆ύναµη (ΑΘ∆)
ό̟ως στον κατωτέρω ̟ίνακα Β.
Πίνακας Β
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1
MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος
κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση

η = 72%, ηe = 33%, ηhr =
81%
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θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του άρθρου 3
της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009
(Β’ 1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1
MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η = 67%, ηe = 33%, ηhr =
81%

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1
MW και ≤ 35 MW για τις κατηγορίες (α)
«Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε
ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του άρθρου 3
της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009
(Β’ 1420)

η = 72%, ηe = 35%, ηhr =
81%

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1
MW και ≤ 35 MW λοι̟ών κατηγοριών του
άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η = 67%, ηe = 35%, ηhr =
81%

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35
MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος
κύκλος αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση
θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του άρθρου 3
της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009
(Β’ 1420)

η = 72%, ηe = 35%, ηhr =
81%

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35
MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η = 67%, ηe = 35%, ηhr =
81%

ΜΤΦΑt: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία µικτή τιµή του Φυσικού Αερίου σε
€/MWh Ανωτέρας Θερµογόνου ∆ύναµης (ΑΘ∆), η ο̟οία ̟εριλαµβάνει την
τιµή ̟ώλησης µε το κόστος µεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
(ΜΤΦΑµ ή ΜΤΦΑη) στην ο̟οία ̟ροστίθεται και το µέσο κόστος CO2 ̟ου
αντιστοιχεί στην ηλεκτρο̟αραγωγή.
ΜΤΦΑµ: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή ̟ώλησης φυσικού αερίου για
συµ̟αραγωγή σε €/MWh Ανωτέρας Θερµογόνου ∆ύναµης (ΑΘ∆) στους
χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούµενων των ̟ελατών
ηλεκτρο̟αραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης
Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και κοινο̟οιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
ΜΤΦΑη: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή ̟ώλησης φυσικού αερίου σε
€/MWh ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘ∆) στους χρήστες ΦΑ στην
Ελλάδα οι ο̟οίοι είναι ̟ελάτες ηλεκτρο̟αραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε
µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υ̟ουργείου
122

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινο̟οιείται ανά
µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
Το µέσο κόστος CO2 υ̟ολογίζεται α̟ό την µαθηµατική σχέση:
Μέσο Κόστος CO2 (€/MWh) = 0.37*Μέση Τιµή ∆ικαιωµάτων CO2 (€/tn)*ηe
Μέση Τιµή ∆ικαιωµάτων CO2: Η ανά µήνα µέση τιµή των δικαιωµάτων CO2
σε €/tn ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιµή
αυτή υ̟ολογίζεται µε µέριµνα του Γραφείου Εµ̟ορίας ∆ικαιωµάτων
Εκ̟οµ̟ών του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και κοινο̟οιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του ̟ίνακα A η ̟αραγόµενη θερµική
ενέργεια είτε αξιο̟οιείται για την ̟αραγωγή αγροτικών ̟ροϊόντων, και
εφόσον η ̟αραγωγή αγροτικών ̟ροϊόντων α̟οτελεί την κύρια
δραστηριότητα του ̟αραγωγού, είτε διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης
̟όλεων, το σταθερό τµήµα της τιµής του ̟ίνακα A (τιµή εξαιρουµένου του
ΠΤ) ̟ροσαυξάνεται κατά 12%. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του
̟ίνακα A τα καυσαέρια αξιο̟οιούνται για γεωργικούς σκο̟ούς, το σταθερό
τµήµα της τιµής του ̟ίνακα (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) ̟ροσαυξάνεται κατά
12% και η ̟ροσαύξηση αυτή υ̟ολογίζεται ̟λέον τυχόν ̟ροσαύξησης κατά τις
διατάξεις του ̟ροηγούµενου εδαφίου.
Σε εφαρµογή των οριζοµένων σχετικά µε τον υ̟ολογισµό του ΜΤΦΑt κάθε
̟αραγωγός κάτοχος µονάδας ΣΗΘΥΑ, υ̟οβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση α̟ό
φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστο̟οίησης, Ε̟αλήθευσης και Ε̟ιθεώρησης
του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012
(Β’ 3108), στην ο̟οία βεβαιώνεται για την αντίστοιχη µονάδα ΣΗΘΥΑ εάν ο
̟αραγωγός ως Χρήστης φυσικού αερίου είναι ̟ελάτης ηλεκτρο̟αραγωγής ή
όχι.
Κάθε ̟αραγωγός κάτοχος Μονάδας Συµ̟αραγωγής υ̟οβάλλει στο ΛΑΓΗΕ
βεβαίωση α̟ό φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστο̟οίησης, Ε̟αλήθευσης και
Ε̟ιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/
οικ.23278/23.11.2012 (Β’ 3108) στην ο̟οία καθορίζεται σε ̟οια α̟ό τις
κατηγορίες του άρθρου 3 της ΥΑ ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009(Β’ 1420)
εντάσσεται η µονάδα του.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τρο̟ο̟οιηθούν οι κατηγορίες του άρθρου 3 της ΥΑ ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420), εξουσιοδοτείται ο Υ̟ουργός
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να τρο̟ο̟οιήσει
αναλόγως τις κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιµές και συντελεστές των
̟ινάκων Α και Β της ̟αρούσας υ̟ο̟ερί̟τωσης.
Οι κατηγορίες ΧΕ και ΜΕ των ̟ινάκων των υ̟ο̟ερι̟τώσεων α έως δ της
̟αρούσας ̟ερί̟τωσης έχουν ως ακολούθως:
ΧΕ: Υλο̟οίηση της ε̟ένδυσης χωρίς τη χρήση δηµόσιας ενίσχυσης κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 2,
ΜΕ: Η υλο̟οίηση της ε̟ένδυσης µε χρήση δηµόσιας ενίσχυσης κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 2.
Ως ηµεροµηνία ∆ιασύνδεσης, για την ένταξη των σταθµών στις αντίστοιχες
κατηγορίες των ̟ινάκων της ̟αρούσας ̟αραγράφου βάσει της «Περιόδου
∆ιασύνδεσης», νοείται η ηµεροµηνία ̟ου οι σταθµοί τέθηκαν σε δοκιµαστική
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λειτουργία ή, εάν δεν ̟ροβλέ̟εται ̟ερίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας,
ενεργο̟οιήθηκε η σύνδεσή τους. Σε ̟ερί̟τωση µεταβολής του εξο̟λισµού
ή/και της ισχύος (MW) του σταθµού, ως ηµεροµηνία ∆ιασύνδεσης νοείται η
ηµεροµηνία της αρχικής θέσης σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο̟οίησης
της σύνδεσης.
Για λοι̟ούς, ̟λην φωτοβολταϊκών, αιολικών και µικρών υδροηλεκτρικών,
σταθµούς ΑΠΕ και για σταθµούς ΣΗΘΥΑ τεχνολογιών ̟ου δεν
̟εριλαµβάνονται στην Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889), και οι
ο̟οίοι κατά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου βρίσκονται σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιµαστική), η τιµή α̟οζηµίωσης της ̟αραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας ανα̟ροσαρµόζεται α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας
υ̟ο̟αραγράφου, σύµφωνα µε τις τιµές ̟ου καθορίζονται βάσει των
διατάξεων της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.5. της ̟αρούσας ̟αραγράφου.
Οι διατάξεις των υ̟ο̟ερι̟τώσεων (α), (β) και (γ) της ̟ερί̟τωσης 1 δεν
εφαρµόζονται σε ̟ερι̟τώσεις σταθµών, για τους ο̟οίους η εφαρµογή των εν
λόγω διατάξεων οδηγεί σε τιµή, η ο̟οία, ̟εριλαµβανοµένων τυχόν
̟ροσαυξήσεων, είναι υψηλότερη της τιµής α̟οζηµίωσης ̟ου εφαρµόζεται για
την εκτέλεση των αντίστοιχων συµβάσεων ̟ώλησης και συµψηφισµού τον
Ιανουάριο του 2014.
Ο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις ̟ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο
διασυνδεδεµένο σύστηµα, ο ∆Ε∆∆ΗΕ για τις συµβάσεις ̟ώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας στο µη διασυνδεδεµένο δίκτυο των νησιών καθώς και οι
̟ροµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην ̟ερί̟τωση των εγκαταστάσεων του
«Ειδικού Προγράµµατος Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων»
(Β΄1079/2009) ανα̟ροσαρµόζουν τις τιµές α̟οζηµίωσης της ̟αραγόµενης
ενέργειας α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας υ̟ο̟αργράφου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις αυτής.
Η ισχύς της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου αρχίζει α̟ό την ̟ρώτη ηµερολογιακή
ηµέρα του µήνα έναρξης ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.2: ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΙΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΓ.1

1.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΗΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

Για την εφαρµογή των διατάξεων της ̟ροηγούµενης υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1., οι
σταθµοί ̟αραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, µε εξαίρεση τους σταθµούς του
«Ειδικού Προγράµµατος Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων»
(Β΄1079/2009), κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΕ (µε χρήση ενίσχυσης) της
υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1. µε τη συνδροµή σωρευτικά των εξής δυο
̟ροϋ̟οθέσεων:
α) Ο σταθµός ̟αραγωγής έχει τύχει άµεσης ενίσχυσης (ε̟ιχορήγησης) ή
ισοδύναµης ενίσχυσης µε άλλα µέσα (αφορολόγητα α̟οθεµατικά, α̟αλλαγή
α̟ό φόρο εισοδήµατος, ε̟ιδότηση ε̟ιτοκίου) σε ̟οσοστό µεγαλύτερο α̟ό
20% ε̟ί του κόστους της ε̟ένδυσης ό̟ως αυτό έχει διαµορφωθεί έως την
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31.12.2013 και α̟οτυ̟ώνεται στο λογιστικό σύστηµα και τις λογιστικές
καταστάσεις του ̟αραγωγού.
β) Έχει καταβληθεί ̟άνω α̟ό το 50% του συνόλου της ενίσχυσης (άµεσης ή
ισοδύναµης).
Ως δηµόσια ενίσχυση νοείται η ενίσχυση α̟ό ανα̟τυξιακό/ε̟ενδυτικό νόµο
ή µέσω ένταξης σε ̟ρογράµµατα χρηµατοδοτούµενα α̟ό εθνικούς ̟όρους
ή/και ̟όρους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.
α) Για την εφαρµογή των διατάξεων της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1., αρχικά όλοι οι
σταθµοί ̟αραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, µε εξαίρεση τους σταθµούς του
«Ειδικού Προγράµµατος Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων»
(Β΄1079/2009), ̟ου την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1.
βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική), κατατάσσονται στην
κατηγορία ΜΕ (µε χρήση ενίσχυσης).
β) Ο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις ̟ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο
διασυνδεδεµένο σύστηµα και ο ∆Ε∆∆ΗΕ για τις συµβάσεις ̟ώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας στο µη διασυνδεδεµένο δίκτυο των νησιών, υλο̟οιούν
εντός τεσσάρων (4) µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1.
κατάλληλα συστήµατα ̟ληροφορικής για την υ̟οδοχή ηλεκτρονικών
δηλώσεων α̟ό τους ̟αραγωγούς ̟ροκειµένου να ενταχθούν στις κατηγορίες
ΜΕ και ΧΕ της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1. και δηµοσιο̟οιούν την ηµεροµηνία
θέσης σε λειτουργία των εν λόγω συστηµάτων στον δικτυακό τους τό̟ο.
γ) Οι ̟αραγωγοί, κάτοχοι σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ̟ου την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου βρίσκονται σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιµαστική), υ̟οβάλουν για κάθε σταθµό ηλεκτρονική δήλωση,
η ο̟οία ε̟έχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, µε την ο̟οία κατά
̟ερί̟τωση δηλώνουν:
αα) το κόστος της ε̟ένδυσης, το είδος της ενίσχυσης, το ύψος και το ̟οσοστό
της ενίσχυσης ε̟ί του κόστους ε̟ένδυσης, κατά τα οριζόµενα στην
υ̟ο̟ερί̟τωση α’ της ̟ερί̟τωσης 1, καθώς και το ̟οσό και ̟οσοστό της
ενίσχυσης ̟ου έχει καταβληθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1., ή
ββ) το κόστος της ε̟ένδυσης µε αναφορά ότι δεν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις
της υ̟ο̟ερί̟τωσης α’ της ̟ερί̟τωσης 1.
Οι ̟αραγωγοί υ̟οβάλλουν τη δήλωση της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης εντός
διαστήµατος δύο (2) µηνών α̟ό την ηµεροµηνία θέσης σε λειτουργία των
συστηµάτων ̟ληροφορικής για την υ̟οδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων.
Μετά την ηλεκτρονική ε̟εξεργασία των δηλώσεων οι σταθµοί ̟ου ̟ληρούν
τις ̟ροϋ̟οθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης)
κατατάσσονται σε αυτήν α̟ό την έναρξη ισχύος της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1.
και µέχρι την τελευταία ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα ̟ου ̟ροηγείται
αυτού, εντός του ο̟οίου συνέτρεξαν οι ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟ερί̟τωσης 1. Η
δια̟ίστωση της συνδροµής των ̟ροϋ̟οθέσεων της ̟ερί̟τωσης 1 κατά τα
οριζόµενα στο ̟ροηγούµενο εδάφιο, γίνεται βάσει και των νέων δηλώσεων
̟ου υ̟οβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 3.
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Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία σταθµοί ̟ου ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις
κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) δεν υ̟οβάλουν τη
δήλωση της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης εντός της ανωτέρω δίµηνης ̟ροθεσµίας, η
κατάταξή τους στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) γίνεται α̟ό την
̟ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του ε̟όµενου της υ̟οβολής της δήλωσης µήνα.
Τα συστήµατα ̟ληροφορικής ̟ου ανα̟τύσσονται κατά τις διατάξεις της
̟αρούσας ̟ερί̟τωσης ̟αρέχουν τη δυνατότητα υ̟οβολής και των δηλώσεων
της ̟ερί̟τωσης β΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006 καθώς
και των δηλώσεων για τους ε̟αγγελµατίες αγρότες της ̟ερί̟τωσης 1 της
υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1. της ̟αρούσας ̟αραγράφου.
Για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν έχει καταβληθεί ̟άνω α̟ό το 50% του συνόλου
της ενίσχυσης (άµεσης ή ισοδύναµης) έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1. , οι ̟αραγωγοί υ̟οχρεούνται εντός δύο (2) µηνών α̟ό
την ηµεροµηνία τελευταίας καταβολής του ̟οσού µε το ο̟οίο καλύ̟τεται το
όριο του 50% να υ̟οβάλουν νέα ̟ερί του γεγονότος αυτού ηλεκτρονική
δήλωση, η ο̟οία ε̟έχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ώστε να
υ̟αχθούν στην κατηγορία ΜΕ. Η κατάταξη γίνεται κατά την ̟ρώτη
ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα, εντός του ο̟οίου έγινε η τελευταία καταβολή
του ̟οσού του ̟ροηγούµενου εδαφίου α̟ό τον αρµόδιο φορέα ̟ου ̟αρέχει
την ενίσχυση. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν τηρηθεί α̟ό τον ̟αραγωγό η
̟ροθεσµία των δύο (2) µηνών της ̟αρούσας η κατάταξη γίνεται α̟ό την
̟ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα ̟ου έ̟εται αυτού της υ̟οβολής της
αρχικής, βάσει της ̟ερί̟τωσης 2, δήλωσης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ηµεροµηνία
τελευταίας καταβολής του ̟οσού µε το ο̟οίο καλύ̟τεται το όριο του 50% του
συνόλου της ενίσχυσης είναι ̟ρογενέστερη της ηµεροµηνίας θέσης σε
εφαρµογή των ̟ληροφοριακών συστηµάτων της υ̟ο̟ερί̟τωσης β’ της
̟ερί̟τωσης 2 το διάστηµα των δύο (2) µηνών της ̟αρούσας υ̟ολογίζεται α̟ό
την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή των εν λόγω συστηµάτων.
Σε ̟ερί̟τωση δια̟ίστωσης ένταξης σταθµού στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς τη
χρήση ενίσχυσης) βάσει ανακριβούς δήλωσης του ̟αραγωγού, ̟έραν των
λοι̟ών κυρώσεων, ο ̟αραγωγός α̟οζηµιώνεται εφεξής (α̟ό την ε̟όµενη
̟ερίοδο τιµολόγησης) βάσει του καθεστώτος τιµολόγησης ̟ου θα ισχύει για
νεοεισερχόµενους σταθµούς και ανεξάρτητα των όρων της οικείας σύµβασης
̟ώλησης. Ε̟ι̟λέον, η α̟οζηµίωση της ενέργειας ̟ου εγχύθηκε το διάστηµα
α̟ό την ̟ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα υ̟οβολής της δήλωσης και
µέχρι το µήνα δια̟ίστωσης της υ̟οβολής ανακριβούς δήλωσης θα
ε̟αναϋ̟ολογιστεί µε την τιµή ̟ου α̟οζηµιώνεται αντίστοιχος
νεοεισερχόµενος σταθµός κατά την ηµεροµηνία υ̟οβολής της ανακριβούς
δήλωσης.
Οι εκάστοτε αρµόδιες Υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε το ΛΑΓΗΕ, το ∆Ε∆∆ΗΕ και τις
κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης,
δύνανται να διενεργούν δειγµατολη̟τικούς ελέγχους για την ακρίβεια των
δηλώσεων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.3.: ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
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Εντός δύο (2) µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου, οι
̟αραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ̟λην των ̟ερι̟τώσεων ̟ου εντάσσονται στο
«Ειδικό Πρόγραµµα Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009),
̟ροβαίνουν στην έκδοση και ̟αράδοση ̟ιστωτικού τιµολογίου µε βάση το
Ειδικό Ενηµερωτικό Σηµείωµα ̟ου θα εκδώσουν ο ΛΑΓΗΕ για το
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ο ∆Ε∆∆ΗΕ για το ∆ίκτυο των Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Οι ̟αραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υ̟οχρεούνται να
εκδώσουν ̟ιστωτικό τιµολόγιο κατά τον Κώδικα Φορολογικής Α̟εικόνισης
Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (ν. 4093/2012), µε το ο̟οίο ̟αρέχουν έκ̟τωση ε̟ί της
συνολικής αξίας της εγχεόµενης κατά το 2013 ενέργειας:
α) σε ̟οσοστό 34% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου συνδέθηκαν έως
31.12.2009,
β) σε ̟οσοστό 35% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου συνδέθηκαν α̟ό
1.1.2010 έως 31.12.2011,
γ) σε ̟οσοστό 37,5% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου συνδέθηκαν α̟ό
1.1.2012 έως 31.12.2012,
δ) σε ̟οσοστό 40% για φωτοβολταϊκούς σταθµούς ̟ου συνδέθηκαν α̟ό
1.1.2013 έως 31.12.2013,
ε) σε ̟οσοστό 10% για τις υ̟όλοι̟ες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ,
Όσον αφορά στους ̟αραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό σταθµούς ΣΗΘΥΑ
̟ου χρησιµο̟οιούν φυσικό αέριο για τη λειτουργία τους, η έκ̟τωση
υ̟ολογίζεται ε̟ί του ̟ρο ΦΠΑ τιµήµατος των ̟ωλήσεων ηλεκτρικής
ενέργειας ̟ου εγχέεται α̟ό τον ̟αραγωγό στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο, αφού
αφαιρεθεί α̟ό αυτό το ήµισυ της καθαρής αξίας των τιµολογίων ̟ου
αφορούν στην αγορά φυσικού αερίου α̟ό τον ̟αραγωγό για το αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα.
Μέχρι την έκδοση και ̟αράδοση στο ΛΑΓΗΕ του ̟ιστωτικού τιµολογίου ̟ου
αναφέρεται στην ̟ερί̟τωση αυτή, αναστέλλεται η υ̟οχρέωση, του ΛΑΓΗΕ
για το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και του ∆Ε∆∆ΗΕ για το ∆ίκτυο των Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, καταβολής τιµήµατος για την ̟οσότητα ενέργειας
̟ου έχει ̟αραδοθεί και δεν έχει εξοφληθεί. Τα ακριβή οικονοµικά και
φορολογικά στοιχεία του ̟ιστωτικού τιµολογίου θα ̟αρέχονται στους
̟αραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ α̟ό το ΛΑΓΗΕ και τον ∆Ε∆∆ΗΕ µέσω του
Ειδικού Ενηµερωτικού Σηµειώµατος. Όσον αφορά στα λοι̟ά θέµατα
φορολογικής α̟εικόνισης ̟ιστωτικών τιµολογίων, ισχύουν οι διατάξεις του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογικής Α̟εικόνισης
Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ν. 4093/2012 µε ε̟ιφύλαξη των ακόλουθων
̟ερι̟τώσεων 4, 5 και 6.
Για τους ̟αραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ̟ου εκδίδουν σύµφωνα µε την
̟ερί̟τωση 1 ̟ιστωτικό τιµολόγιο η έκτακτη εισφορά της υ̟ο̟αραγράφου 1
της υ̟ο̟αραγράφου Ι.2 της ̟αραγράφου Ι του ̟ρώτου άρθρου του ν.
4093/2012 και της ̟ερί̟τωσης 8 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.4 της ̟αραγράφου Ι
του ̟ρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) ε̟αναϋ̟ολογίζεται για το 2013
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4.

5.

6.

7.

ε̟ί των µειωµένων, µετά την έκ̟τωση, εσόδων α̟ό την ̟ώληση ενέργειας το
αναφερόµενο έτος.
Για την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟αραγράφου , δεν ισχύουν οι διατάξεις του
τελευταίου εδαφίου της υ̟ο̟αραγράφου (α) της ̟αραγράφου 5 του άρθρου
19 του Κώδικα του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) σχετικά µε την υ̟οχρέωση
γνωστο̟οίησης των εκ̟τώσεων στην αρµόδια ∆.Ο.Υ..
Ειδικά και κατά ̟αρέκκλιση των διατάξεων της ̟αραγράφου 15 του άρθρου 6
του Κώδικα Φορολογικής Α̟εικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ν. 4093/2012, τα
̟ιστωτικά τιµολόγια της ̟ερί̟τωσης 1 ̟ου αφορούν εκ̟τώσεις ε̟ί της
συνολικής αξίας της ̟ωληθείσας ενέργειας της ̟εριόδου 1.1.2013 έως και
31.12.2013 ε̟ιτρέ̟εται: (α) να εκδοθούν σε χρόνο µεταγενέστερο της λήξης της
διαχειριστικής ̟εριόδου του εκάστοτε ̟αραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και µε
ηµεροµηνία έκδοσης εντός της ε̟όµενης διαχειριστικής ̟εριόδου και (β) να
χρησιµο̟οιηθούν, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έκδοσης του ̟ιστωτικού
τιµολογίου, για τη µείωση των φορολογητέων εσόδων των ̟αραγωγών ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ ̟ου αφορούν την ̟ερίοδο 1.1.2013 έως και 31.12.2013, σύµφωνα
µε την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟αραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχει ήδη υ̟οβάλει δήλωση
φόρου εισοδήµατος για ̟ερίοδο ̟ου καλύ̟τει ολικά ή µερικά την ως άνω
̟ερίοδο 1.1.2013 - 31.12.2013 ̟ριν την έκδοση του ̟ιστωτικού τιµολογίου της
̟ερί̟τωσης 1, δικαιούται να υ̟οβάλει τρο̟ο̟οιητική δήλωση φόρου
εισοδήµατος για την εν λόγω ̟ερίοδο, λαµβάνοντας υ̟όψη το ̟οσό της
έκ̟τωσης του ̟ιστωτικού τιµολογίου ̟ου αναλογεί στην εν λόγω ̟ερίοδο. Η
̟ροθεσµία για την υ̟οβολή της ως άνω τρο̟ο̟οιητικής δήλωσης φόρου
εισοδήµατος λήγει κατά την ηµεροµηνία εµ̟ρόθεσµης υ̟οβολής της δήλωσης
φόρου εισοδήµατος της ε̟όµενης διαχειριστικής ̟εριόδου. Στην ̟ερί̟τωση
λήξης της ως άνω ̟ροθεσµίας τα ̟ιστωτικά τιµολόγια της ̟ερί̟τωσης 1 θα
χρησιµο̟οιηθούν, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έκδοσης του ̟ιστωτικού
τιµολογίου, για την µείωση των φορολογητέων εσόδων των ̟αραγωγών
ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ̟ου αφορούν την ε̟όµενη διαχειριστική ̟ερίοδο.
Εφόσον ο̟οτεδή̟οτε µέχρι την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου
ε̟ιβλήθηκε κατάσχεση εις χείρας του ΛΑΓΗΕ ως τρίτου για α̟αιτήσεις ̟ου
έχει ̟αραγωγός ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ κατά του ΛΑΓΗΕ, και ο ΛΑΓΗΕ έχει δηλώσει
στη σχετική του δήλωση ενώ̟ιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου ότι υ̟άρχουν
χρηµατικές υ̟οχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ ̟ρος τον εν λόγω ̟αραγωγό/οφειλέτη
του ε̟ιβάλλοντος την κατάσχεση, οι ο̟οίες α̟αιτήσεις έχουν δεσµευθεί α̟ό
το ΛΑΓΗΕ για να α̟οδοθούν στον κατασχόντα, αναστέλλεται η υ̟οχρέωση,
του ΛΑΓΗΕ να καταβάλει αυτές στον κατασχόντα µέχρι την έκδοση και
̟αράδοση στο ΛΑΓΗΕ του ̟ιστωτικού τιµολογίου ̟ου αναφέρεται στην
̟ερί̟τωση 2 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου. Ε̟ι̟λέον οι δεσµευµένες αυτές
α̟αιτήσεις για ενέργεια ̟ου εγχύθηκε στο ∆ίκτυο/Σύστηµα α̟ό 1.1.2013 έως
και 31.12.2013 µειώνονται αναλογικά µε τα ̟οσοστά του ̟ιστωτικού
τιµολογίου της ̟ερί̟τωσης 1 της ̟αρούσας υ̟ο̟αραγράφου. Εφόσον όµως
υ̟άρχουν και άλλες χρηµατικές υ̟οχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ ̟ρος τον εν λόγω
̟αραγωγό/οφειλέτη του ε̟ιβάλλοντος την κατάσχεση για ενέργεια ̟ου
εγχύθηκε στο ∆ίκτυο/Σύστηµα σε ̟ερίοδο διαφορετική α̟ό αυτήν ̟ου
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αναφέρεται στην οικεία δήλωση του ΛΑΓΗΕ ενώ̟ιον του αρµόδιου
Ειρηνοδικείου, αυτές δεσµεύονται και θα α̟οδοθούν στον κατασχόντα µέχρι
την ̟λήρη εξόφληση του ̟οσού της κατασχέσεως , υ̟ό τον όρο ̟λήρωσης και
των λοι̟ών ̟ροϋ̟οθέσεων ̟ου αναφέρει ο ΛΑΓΗΕ στις οικείες δηλώσεις του
ενώ̟ιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου. Ο ΛΑΓΗΕ δεν φέρει καµία α̟ολύτως
ευθύνη ούτε α̟έναντι στον ̟αραγωγό ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ούτε α̟έναντι στον
ε̟ιβάλλοντα την κατάσχεση για τυχόν θετική ή α̟οθετική ζηµία ή
διαφυγόντα κέρδη αυτών α̟ό την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟αραγράφου. Οι
διατάξεις της ̟αρούσας εφαρµόζονται αναλόγως και για τον ∆Ε∆∆ΗΕ.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Για όλους τους σταθµούς ΑΠΕ, ̟ου εµ̟ί̟τουν στις διατάξεις της
υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1. , µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων της ̟ερί̟τωσης 3 της
ίδιας υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1., και λειτουργούν για λιγότερο α̟ό 12 χρόνια, µε
σηµείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, ε̟εκτείνεται αυτοδίκαια η
σύµβαση ̟ώλησης και η σύµβαση συµψηφισµού του «Ειδικού Προγράµµατος
Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και
ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009), κατά 5 χρόνια και για ίσο
χρόνο οι α̟αιτούµενες άδειες ̟αραγωγής και λειτουργίας και για
εγκατεστηµένη ισχύ ίση µε την ισχύ κατά την 1η Ιανουαρίου 2014. Στους
̟αραγωγούς των σταθµών του ̟ροηγούµενου εδαφίου κατά το διάστηµα
ε̟έκτασης της σύµβασης ̟ώλησης δίδονται οι δυνατότητες ε̟ιλογής
α̟οζηµίωσης της ̟αραγόµενης ενέργειας σύµφωνα µε τις ακόλουθες
̟ερι̟τώσεις.
α) Βάσει µεθοδολογίας ̟ου καθορίζεται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ̟ου εκδίδεται µετά
α̟ό ̟ρόταση του ΛΑΓΗΕ και γνώµη της ΡΑΕ, λαµβάνοντας υ̟όψη τα
χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ως ̟ρος τη συµβολή τους στη
σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήµατος και τις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας
ό̟ως αυτές διαµορφώνονται α̟ό τη λειτουργία της αγοράς.
β) Με τιµή 80 €/MWh για µέγιστη ετήσια ̟οσότητα ενέργειας ̟ου
υ̟ολογίζεται α̟ό τη µαθηµατική σχέση:
Ενέργεια (kWh) = Εγκατεστηµένη Ισχύς (kW) X Συντελεστής Α̟όδοσης
(kWh/kW).
Ο Συντελεστής Α̟όδοσης ανά τεχνολογία α̟οτυ̟ώνεται στον ̟αρακάτω
̟ίνακα.
Συντελεστής
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Α̟όδοσης
(kWh/kW)
Φ/Β σταθµοί στο ∆ιασυν/νο Σύστηµα
1500
Φ/Β σταθµοί στα Μη ∆ιασυν/να Νησιά 1700
Φ/Β σταθµοί Ειδικού Προγράµµατος 1400
Στεγών (<=10 kW) –(Β΄1079/2009)
Αιολικοί σταθµοί στο ∆ιασυν/νο 2250
Σύστηµα
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Αιολικοί σταθµοί στα Μη ∆ιασυν/να 2500
Νησιά
Μικρά Υδροηλεκτρικά
3150
Βιοµάζα
7800
Αέρια α̟ό ΧΥΤΑ
6500
Βιοαέριο
7800
Ηλιοθερµικά (Με ή χωρίς α̟οθήκευση)
2200
Το ̟λεόνασµα ενέργειας ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την εφαρµογή των διατάξεων
της υ̟ο̟ερί̟τωσης β’ διοχετεύεται στο Σύστηµα ή/και το ∆ίκτυο χωρίς
υ̟οχρέωση για ο̟οιαδή̟οτε α̟οζηµίωση στον ̟αραγωγό. Με α̟όφαση του
Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ̟ου εκδίδεται
µετά α̟ό ̟ρόταση του ΛΑΓΗΕ και γνώµη της ΡΑΕ, καθορίζεται η µοναδιαία
τιµή µε την ο̟οία θα υ̟ολογίζεται η α̟οζηµίωση για το ̟λεόνασµα της
ενέργειας η ο̟οία θα καταβάλλεται α̟ό τους Προµηθευτές, υ̟έρ του Ειδικού
Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999.
Η ε̟ιλογή µεταξύ των υ̟ο̟ερι̟τώσεων α’ και β’ γίνεται µε αµετάκλητη
δήλωση του ̟αραγωγού στον ΛΑΓΗΕ, τον ∆Ε∆∆ΗΕ ή τον Προµηθευτή, κατά
̟ερί̟τωση, η ο̟οία ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί τουλάχιστον 6 µήνες ̟ριν την
έναρξη ε̟έκτασης της σύµβασης. Σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής της δήλωσης
εντός του ανωτέρω διαστήµατος των 6 µηνών, η α̟οζηµίωση κάθε φορά
γίνεται µε τη µικρότερη τιµή εκ των δύο υ̟ο̟ερι̟τώσεων α’ και β’ της
̟αρούσας.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ
Ν.3468/2006
1.

Η ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006
αντικαθίσταται, για όλους τους σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ̟ου τίθενται σε
δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους µετά την έναρξη
ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου, ως εξής:
«β) Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την ̟ροηγούµενη
̟ερί̟τωση εκτός α̟ό την ηλεκτρική ενέργεια ̟ου ̟αράγεται α̟ό
φωτοβολταϊκούς σταθµούς για τους ο̟οίους έχουν οριστεί ξεχωριστές τιµές
α̟ό το ν. 3734/2009 (Α’ 8), ό̟ως ισχύει, γίνεται µε βάση τα στοιχεία του
ακόλουθου ̟ίνακα:
Πίνακας Α
Τιµή
Τιµή
Ενέργειας
Ενέργειας
(€/MWh)
(€/MWh)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό:
χωρίς
µε
ενίσχυση
ενίσχυση
(ΧΕ)
(ΜΕ)
1
Αιολική Ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται µε
105
85
χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος ≤5 MW
2
Αιολική ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται µε
105
82
χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος > 5 MW
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Αιολική Ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται µε
χερσαίες
εγκαταστάσεις
στα
Μη
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά
Υδραυλική Ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται µε
µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε
εγκατεστηµένη ισχύ ≤1 MWe
Υδραυλική Ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται µε
µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε
εγκατεστηµένη ισχύ α̟ό 1 MWe έως και 5
MWe
Υδραυλική Ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται µε
µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε
εγκατεστηµένη ισχύ α̟ό 5 MWe έως και
15 MWe
Ηλιακή ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται α̟ό
ηλιοθερµικούς
σταθµούς
ηλεκτρο̟αραγωγής
χωρίς
σύστηµα
α̟οθήκευσης
Ηλιακή ενέργεια ̟ου αξιο̟οιείται α̟ό
ηλιοθερµικούς
σταθµούς
ηλεκτρο̟αραγωγής
µε
σύστηµα
α̟οθήκευσης, το ο̟οίο εξασφαλίζει
τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο
ονοµαστικό φορτίο
Γεωθερµική
ενέργεια
χαµηλής
θερµοκρασίας κατά την ̟αρ. 1στ του
άρθρου 2 του νόµου 3175/2003 (Α’ 207)
Γεωθερµική
ενέργεια
υψηλής
θερµοκρασίας κατά την ̟αρ. 1στ του
άρθρου 2 του νόµου 3175/2003 (Α’ 207)
Βιοµάζα (ή βιορευστά) ̟ου αξιο̟οιείται
µέσω θερµικών διεργασιών (καύση,
αεριο̟οίηση, ̟υρόλυση), α̟ό σταθµούς
µε
εγκατεστηµένη
ισχύ
≤1MW
(εξαιρουµένου του βιοα̟οδοµήσιµου
κλάσµατος αστικών α̟οβλήτων)
Βιοµάζα (ή βιορευστά) ̟ου αξιο̟οιείται
µέσω θερµικών διεργασιών (καύση,
αεριο̟οίηση, ̟υρόλυση), α̟ό σταθµούς
µε εγκατεστηµένη ισχύ α̟ό 1MW έως και
5MW
(εξαιρουµένου
του
βιοα̟οδοµήσιµου κλάσµατος αστικών
α̟οβλήτων)
Βιοµάζα (ή βιορευστά) ̟ου αξιο̟οιείται
µέσω θερµικών διεργασιών (καύση,
αεριο̟οίηση, ̟υρόλυση), α̟ό σταθµούς
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90

105

85

105

83

100

80

260

200

280

220

143

130

110

100

198

180

170

155

148

135

131

14

15

16

17

18

µε
εγκατεστηµένη
ισχύ
>5MW
(εξαιρουµένου του βιοα̟οδοµήσιµου
κλάσµατος αστικών α̟οβλήτων)
Αέρια
εκλυόµενα
α̟ό
χώρους
υγειονοµικής ταφής και εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισµού και βιοαέριο ̟ου
̟ροέρχεται α̟ό την αναερόβια χώνευση
του
βιοα̟οδοµήσιµου
κλάσµατος
α̟οβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσ̟η
βιολογικών
καθαρισµών
και
αξιο̟οιούνται
α̟ό
σταθµούς
µε
εγκατεστηµένη ισχύ ≤2MW
Αέρια
εκλυόµενα
α̟ό
χώρους
υγειονοµικής ταφής και εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισµού και βιοαέριο ̟ου
̟ροέρχεται α̟ό την αναερόβια χώνευση
του
βιοα̟οδοµήσιµου
κλάσµατος
α̟οβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσ̟η
βιολογικών
καθαρισµών
και
αξιο̟οιούνται
α̟ό
σταθµούς
µε
εγκατεστηµένη ισχύ >2MW
Βιοαέριο ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό την
αναερόβια
χώνευση
βιοµάζας
(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωµάτων
χλωρής νοµής γεωργικών καλλιεργειών,
κτηνοτροφικών και αγροτοβιοµηχανικών
οργανικών
υ̟ολειµµάτων
και
α̟οβλήτων,
α̟οβλήτων
βρώσιµων
ελαίων και λι̟ών, ληγµένων τροφίµων)
και αξιο̟οιείται α̟ό σταθµούς µε
εγκατεστηµένη ισχύ ≤3MW
Βιοαέριο ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό την
αναερόβια
χώνευση
βιοµάζας
(ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωµάτων
χλωρής νοµής γεωργικών καλλιεργειών,
κτηνοτροφικών και αγροτοβιοµηχανικών
οργανικών
υ̟ολειµµάτων
και
α̟οβλήτων,
α̟οβλήτων
βρώσιµων
ελαίων και λι̟ών, ληγµένων τροφίµων)
και αξιο̟οιείται α̟ό σταθµούς µε
εγκατεστηµένη ισχύ >3MW
Λοι̟ές Α.Π.Ε. εκτός Φωτοβολταϊκών
(συµ̟εριλαµβανοµένων και των σταθµών
ενεργειακής
αξιο̟οίησης
του
βιοα̟οικοδοµήσιµου κλάσµατος αστικών
α̟οβλήτων µη εντασσόµενων σε άλλη
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114

108

94

230

209

209

190

90

80

132

19

20

21

22

23

24

25

κατηγορία του ̟ίνακα, ̟ου ̟ληρούν τις
̟ροδιαγραφές
της
Ευρω̟αϊκής
νοµοθεσίας ό̟ως εκάστοτε αυτές ισχύουν)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος
≤ 1 MW για τις κατηγορίες (α)
«Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου
µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης
–
α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος
≤1 MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3
της
Υ.Α.
∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος
>1 MW και ≤ 5 MW για τις κατηγορίες (α)
«Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου
µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης
–
α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420))
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου >1
MW και ≤ 5 MWλοι̟ών κατηγοριών του
άρθρου
3
της
Υ.Α.
∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου >5
MW και ≤ 10 MW για τις κατηγορίες (α)
«Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου
µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης
–
α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου >5
MW και ≤ 10 MW λοι̟ών κατηγοριών
του
άρθρου
3
της
Υ.Α.
∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου > 10
MW και ≤ 35 MW για τις κατηγορίες (α)
«Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου
µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης
–
α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’

88 + ΠΤ

76 + ΠΤ

92 + ΠΤ

80 + ΠΤ

80 + ΠΤ

70 + ΠΤ

84 + ΠΤ

74 + ΠΤ

74 + ΠΤ

65 + ΠΤ

78 + ΠΤ

70 + ΠΤ

68 + ΠΤ

62 + ΠΤ
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1420)
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου > 10
MW και ≤ 35 MW λοι̟ών κατηγοριών
72 + ΠΤ
66 + ΠΤ
του
άρθρου
3
της
Υ.Α.
∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
27 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου > 35
MW
για
τις
κατηγορίες
(α)
«Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου
µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
61 + ΠΤ
57 + ΠΤ
«Ατµοστρόβιλος
συµ̟ύκνωσης
–
α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α.
∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)
28 ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου > 35
MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3
65 + ΠΤ
60 + ΠΤ
της
Υ.Α.
∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)
29 Λοι̟ές ΣΗΘΥΑ ̟ου συνδέονται στο
85
80
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
30 Λοι̟ές ΣΗΘΥΑ ̟ου συνδέονται στο
95
90
δίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υλο̟οιηθεί διασύνδεση νησιού µε το ∆ιασυνδεδεµένο
Σύστηµα της η̟ειρωτικής χώρας, η ̟αραγόµενη ενέργεια α̟ό σταθµούς ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ ̟ου λειτουργούν στο εν λόγω νησί α̟οζηµιώνεται βάσει των
κατηγοριών 1, 2 και 29 του ̟ίνακα Α α̟ό την ̟ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα
του µήνα ̟ου έ̟εται της ηµεροµηνίας θέσης σε λειτουργία της διασύνδεσης.
Οι κατηγορίες «µε ενίσχυση» (ΜΕ) και «χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ) του ανωτέρω
̟ίνακα Α έχουν ως ακολούθως:
«Με ενίσχυση» (ΜΕ): Για την υλο̟οίηση της ε̟ένδυσης γίνεται χρήση
δηµόσιας ενίσχυσης, και συγκεκριµένα χρήση άµεσης ενίσχυσης
(ε̟ιχορήγηση) ή ισοδύναµης ενίσχυσης µε άλλα µέσα (αφορολόγητα
α̟οθεµατικά, α̟αλλαγή α̟ό φόρο εισοδήµατος, ε̟ιδότηση ε̟ιτοκίου) σε
̟οσοστό µεγαλύτερο α̟ό 20% ε̟ί του κόστους της ε̟ένδυσης ό̟ως αυτό έχει
διαµορφωθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας του
σταθµού ή ενεργο̟οίησης της σύνδεσής του, κατά ̟ερί̟τωση, και
α̟οτυ̟ώνεται στο λογιστικό σύστηµα και τις λογιστικές καταστάσεις του
̟αραγωγού.
«Χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ): Η υλο̟οίηση της ε̟ένδυσης ̟ραγµατο̟οιήθηκε χωρίς
τη χρήση δηµόσιας ενίσχυσης ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στο ̟ροηγούµενο
εδάφιο.
Προκειµένου για την ένταξη στις ανωτέρω κατηγορίες «µε ενίσχυση» και
«χωρίς ενίσχυση» οι ̟αραγωγοί δηλώνουν, µε υ̟εύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986, κατά ̟ερί̟τωση:
αα) το κόστος της ε̟ένδυσης, το είδος της ενίσχυσης, το ύψος και το ̟οσοστό
της ενίσχυσης ε̟ί του κόστους ε̟ένδυσης, ανεξάρτητα εάν το σύνολο αυτής
έχει καταβληθεί έως την ηµεροµηνία υ̟οβολής της δήλωσης, ή
26
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ββ) το κόστος της ε̟ένδυσης µε αναφορά ότι δεν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις
ένταξης στην κατηγορία «µε ενίσχυση» του ̟ίνακα Α της ̟αρούσας.
Η ανωτέρω δήλωση υ̟οβάλλεται στο ΛΑΓΗΕ για τις συµβάσεις ̟ώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και στο ∆Ε∆∆ΗΕ για τις
συµβάσεις ̟ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ίκτυο των Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών έως την τελευταία ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα
̟ου ο σταθµός τέθηκε σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν ̟ροβλέ̟εται
̟ερίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, ενεργο̟οιήθηκε η σύνδεσή του. Η
κατάταξη στις κατηγορίες «µε ενίσχυση» (ΜΕ) και «χωρίς ενίσχυση» (ΧΕ)
βάσει της ανωτέρω δήλωσης γίνεται α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου ο σταθµός
τέθηκε σε δοκιµαστική λειτουργία ή, εάν δεν ̟ροβλέ̟εται ̟ερίοδος
δοκιµαστικής λειτουργίας, ενεργο̟οιήθηκε η σύνδεσή του. Σε ̟ερί̟τωση
̟αράλειψης της υ̟οβολής της δήλωσης οι σταθµοί κατατάσσονται στην
κατηγορία «µε ενίσχυση» (ΜΕ). Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία για σταθµούς
̟ου ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση
ενίσχυσης) υ̟οβληθεί εκ̟ρόθεσµα η σχετική δήλωση, η κατάταξή τους στην
κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) γίνεται α̟ό την ̟ρώτη ηµερολογιακή
ηµέρα του ε̟όµενου της υ̟οβολής της δήλωσης µήνα. Η δήλωση για την
κατάταξη στις κατηγορίες της ̟αρούσας υ̟οβάλλεται υ̟οχρεωτικά
ηλεκτρονικά, και ε̟έχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην
̟ερί̟τωση ̟ου βρίσκεται σε λειτουργία σχετικό σύστηµα ̟ληροφορικής για
την υ̟οδοχή της.
Σε ̟ερί̟τωση δια̟ίστωσης ένταξης σταθµού στην κατηγορία «χωρίς
ενίσχυση» (ΧΕ) στη βάση ανακριβούς δήλωσης του ̟αραγωγού, ̟έραν των
λοι̟ών κυρώσεων, ο ̟αραγωγός α̟οζηµιώνεται εφεξής (α̟ό την ε̟όµενη
̟ερίοδο τιµολόγησης) βάσει του καθεστώτος τιµολόγησης ̟ου θα ισχύει για
νεοεισερχόµενους σταθµούς και ανεξάρτητα των όρων της οικείας σύµβασης
̟ώλησης. Ε̟ι̟λέον, η α̟οζηµίωση της ενέργειας ̟ου εγχύθηκε το διάστηµα
α̟ό την ̟ρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα υ̟οβολής της δήλωσης και
µέχρι το µήνα δια̟ίστωσης της υ̟οβολής ανακριβούς δήλωσης θα
ε̟αναϋ̟ολογιστεί µε την τιµή µε την ο̟οία α̟οζηµιώνεται νεοεισερχόµενος
σταθµός κατά την ηµεροµηνία υ̟οβολής της ανακριβούς δήλωσης.
Οι εκάστοτε αρµόδιες Υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε το ΛΑΓΗΕ, το ∆Ε∆∆ΗΕ και τις
κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης,
δύνανται να διενεργούν δειγµατολη̟τικούς ελέγχους για την ακρίβεια των
δηλώσεων.
Η ̟ροσαρµογή τιµής φυσικού αερίου (ΠΤ) είναι µέγεθος ̟ου καλύ̟τει τις
µεταβολές του κόστους του φυσικού αερίου και υ̟ολογίζεται ως εξής:
ΠΤ = ((1-((η-ηe)/ηhr))/ηe)x(ΜΤΦΑt-26), ό̟ου
ηe: Ηλεκτρικός βαθµός α̟όδοσης µονάδας συµ̟αραγωγής, ό̟ως ορίζεται
στην Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)
ηh: Θερµικός βαθµός α̟όδοσης µονάδας συµ̟αραγωγής, ό̟ως ορίζεται στην
Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (B’ 889)
η = ηe + ηh : Ολικός βαθµός α̟όδοσης µονάδας συµ̟αραγωγής
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ηhr: είναι η τιµή αναφοράς του βαθµού α̟όδοσης για τη χωριστή ̟αραγωγή
θερµικής ενέργειας, ό̟ως ορίζεται στην Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012
(B’ 889), ό̟ου οι βαθµοί α̟όδοσης σε Ανώτερη Θερµογόνο ∆ύναµη (ΑΘ∆)
ό̟ως στον ̟αρακάτω ̟ίνακα Β.
Πίνακας Β
ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MWγια τις
κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε
ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ̟ύκνωσης
– α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=72%, ηe=
ηhr= 81%

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MWλοι̟ών
κατηγοριών
του
άρθρου
3
της
Υ.Α.
∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=67%,
ηhr= 81%

ηe=33%,

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤ 5
MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος
αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του
άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)

η=72%,
ηhr=81%

ηe=35%,

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤ 5
MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=67%,
ηhr=81%

ηe=35%,

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 5 MW και ≤ 10
MWγια τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος
αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του
άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)

η=72%,
ηhr=81%

ηe=35%,

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 5 MW και ≤ 10
MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=67%,
ηhr=81%

ηe=35%,

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 10 MW και ≤
35MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος
αεριοστρόβιλου µε ανάκτηση θερµότητας» ή (γ)
«Ατµοστρόβιλος συµ̟ύκνωσης – α̟οµάστευσης» του
άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’
1420)

η=72%,
ηhr=81%

ηe=35%,

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 10 MW και
≤35MW λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=67%,
ηhr=81%

ηe=35%,
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33%,

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35MW για τις
κατηγορίες (α) «Συνδυασµένος κύκλος αεριοστρόβιλου µε
ανάκτηση θερµότητας» ή (γ) «Ατµοστρόβιλος συµ̟ύκνωσης
– α̟οµάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=72%, ηe = 35%,
ηhr=81%

ΣΗΘΥΑ µε χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW
λοι̟ών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420)

η=67%,
ηhr=81%

ηe=35%,

ΜΤΦΑt: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία µικτή τιµή του Φυσικού Αερίου σε
€/MWh Ανωτέρας Θερµογόνου ∆ύναµης (ΑΘ∆), η ο̟οία ̟εριλαµβάνει την
τιµή ̟ώλησης µε το κόστος µεταφοράς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
(ΜΤΦΑµ ή ΜΤΦΑη) στην ο̟οία ̟ροστίθεται και το µέσο κόστος CO2 ̟ου
αντιστοιχεί στην ηλεκτρο̟αραγωγή.
ΜΤΦΑµ: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή ̟ώλησης φυσικού αερίου για
συµ̟αραγωγή σε €/MWh Ανωτέρας Θερµογόνου ∆ύναµης (ΑΘ∆) στους
χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξαιρούµενων των ̟ελατών
ηλεκτρο̟αραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης
Πετρελαϊκής ̟ολιτικής του ΥΠΕΚΑ και κοινο̟οιείται ανά µήνα στον
ΛΑΓΗΕ.
ΜΤΦΑη: Η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή ̟ώλησης φυσικού αερίου σε
€/MWh ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘ∆) στους χρήστες ΦΑ στην
Ελλάδα οι ο̟οίοι είναι ̟ελάτες ηλεκτρο̟αραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε
µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υ̟ουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινο̟οιείται ανά
µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
Το µέσο κόστος CO2 υ̟ολογίζεται α̟ό την µαθηµατική σχέση:
Μέσο Κόστος CO2 (€/MWh) = 0.37*Μέση Τιµή ∆ικαιωµάτων CO2 (€/tn)*ηe
Μέση Τιµή ∆ικαιωµάτων CO2: Η ανά µήνα µέση τιµή των δικαιωµάτων CO2
σε €/tn ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιµή
αυτή υ̟ολογίζεται µε µέριµνα του Γραφείου Εµ̟ορίας ∆ικαιωµάτων
Εκ̟οµ̟ών του ΥΠΕΚΑ και κοινο̟οιείται ανά µήνα στον ΛΑΓΗΕ.
Σε εφαρµογή των οριζοµένων σχετικά µε τον υ̟ολογισµό του ΜΤΦΑt κάθε
̟αραγωγός κάτοχος µονάδας ΣΗΘΥΑ, υ̟οβάλλει στο ΛΑΓΗΕ βεβαίωση α̟ό
φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστο̟οίησης, Ε̟αλήθευσης και Ε̟ιθεώρησης
του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012
(Β’ 3108), στην ο̟οία βεβαιώνεται για την αντίστοιχη µονάδα ΣΗΘΥΑ εάν ο
̟αραγωγός ως χρήστης Φυσικού Αερίου είναι ̟ελάτης ηλεκτρο̟αραγωγής ή
όχι.
Κάθε ̟αραγωγός κάτοχος Μονάδας Συµ̟αραγωγής υ̟οβάλλει στο ΛΑΓΗΕ
βεβαίωση α̟ό φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστο̟οίησης, Ε̟αλήθευσης και
Ε̟ιθεώρησης του ΛΑΓΗΕ του Άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/
οικ.23278/23.11.2012 (Β’ 3108) στην ο̟οία καθορίζεται σε ̟οια α̟ό τις
κατηγορίες του άρθρου 3 της ΥΑ ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009(Β’ 1420)
εντάσσεται η µονάδα του.
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Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τρο̟ο̟οιηθούν οι κατηγορίες του άρθρου 3 της ΥΑ ∆5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420), εξουσιοδοτείται ο Υ̟ουργός
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να τρο̟ο̟οιήσει
αναλόγως τις κατηγορίες και τις αντίστοιχες τιµές και συντελεστές των
̟ινάκων Α και Β της ̟αρούσας.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του ̟ίνακα A η ̟αραγόµενη θερµική
ενέργεια είτε αξιο̟οιείται για την ̟αραγωγή αγροτικών ̟ροϊόντων, και
εφόσον η ̟αραγωγή αγροτικών ̟ροϊόντων α̟οτελεί την κύρια
δραστηριότητα του ̟αραγωγού, είτε διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης
̟όλεων, το σταθερό τµήµα της τιµής του ̟ίνακα A (τιµή εξαιρουµένου του
ΠΤ) ̟ροσαυξάνεται κατά 12%. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του
̟ίνακα A τα καυσαέρια αξιο̟οιούνται για γεωργικούς σκο̟ούς, το σταθερό
τµήµα της τιµής του ̟ίνακα (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) ̟ροσαυξάνεται κατά
12% και η ̟ροσαύξηση αυτή υ̟ολογίζεται ̟λέον τυχόν ̟ροσαύξησης κατά τις
διατάξεις του ̟ροηγούµενου εδαφίου.
Ό̟ου στην υφιστάµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά στις κατηγορίες α εώς ιζ
του ̟ίνακα της ̟αρούσης ό̟ως αυτός ίσχυε ̟ρο της αντικατάστασής του α̟ό
τον ̟ίνακα Α, αυτή νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες 1 έως 30 του ̟ίνακα
Α και η αντιστοίχιση γίνεται µε βάση την ̟εριγραφή της κάθε κατηγορίας.».
Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 ̟ροστίθενται ̟αράγραφοι 10 και
11 ως εξής:
«10. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό γνώµη της ΡΑΕ, µ̟ορεί να µεταβάλλεται
και να εξειδικεύεται το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του ανωτέρω ̟ίνακα Α
και ιδίως όσον αφορά στις τιµές και στην ειδικότερη κατηγοριο̟οίηση ανά
τεχνολογία ΑΠΕ και ισχύ, καθώς και να καθορίζεται το σταθερό τµήµα και το
µέγεθος Προσαρµογή Τιµής (ΠΤ) για τη ΣΗΘΥΑ µε χρήση φυσικού αερίου.
Για τη µεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαµβάνονται κυρίως υ̟όψη ο
ενεργειακός σχεδιασµός και οι ανάγκες του ενεργειακού συστήµατος, η
διείσδυση των σταθµών του ̟ίνακα Α της ̟αραγράφου 1 στο ενεργειακό
ισοζύγιο της χώρας, η ̟ορεία ε̟ίτευξης των στόχων ̟ου καθορίζονται βάσει
του άρθρου 1 και η µείωση του κόστους των τεχνολογιών. Η α̟όφαση της
̟αρούσας αφορά σε σταθµούς ̟ου θα συνδεθούν στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο
µετά την ̟αρέλευση δύο ηµερολογιακών ετών α̟ό την ̟αρέλευση του έτους
έκδοσής της.
11. α) Για τις κατηγορίες 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 και 17 του ̟ίνακα Α, τα ε̟ί̟εδα
συνολικής ισχύος σταθµών ̟ου τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή
ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους µετά την 1.1.2014 και η ̟αραγόµενη ενέργεια
των ο̟οίων θα α̟οζηµιώνεται µε τις τιµές του ̟ίνακα αυτού έχουν ως
ακολούθως:
αα) Κατηγορίες 7 και 8: στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 100 MW, στο
Μη ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 10% ε̟ί της συνολικής
εγκατεστηµένης ισχύος κάθε ανεξάρτητου συστήµατος,
ββ) Κατηγορία 9: 50 MW,
γγ) Κατηγορίες 11 έως 13: στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 40 MW,
δδ) Κατηγορίες 16 και 17: στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα συνολικά 25 MW.
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β) Τα ανωτέρω ε̟ί̟εδα ισχύος (MW) µ̟ορούν να αυξάνονται µε α̟όφαση
του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ̟ου
εκδίδεται µετά α̟ό γνώµη της ΡΑΕ λαµβάνοντας υ̟όψη τον ενεργειακό
σχεδιασµό και τις ανάγκες του ενεργειακού συστήµατος, την ̟ορεία ε̟ίτευξης
των στόχων ̟ου καθορίζονται βάσει του άρθρου 1,τη µείωση του κόστους των
τεχνολογιών, και τη διαµόρφωση των τιµών του ̟ίνακα A της ̟αραγράφου 1.
γ) Η ̟αραγόµενη ενέργεια σταθµών οι ο̟οίοι τίθενται σε δοκιµαστική
λειτουργία ή ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους µετά την 1.1.2014 καθ’ υ̟έρβαση
των ε̟ι̟έδων συνολικής ισχύος της ̟αρούσας α̟οζηµιώνεται µε τη
µεγαλύτερη τιµή µεταξύ της Μέσης Μηνιαίας Τιµής, ό̟ως αυτή ορίζεται στο
̟λαίσιο λειτουργίας της Προηµερησίας Αγοράς (Ηµερήσιος Ενεργειακός
Προγραµµατισµός), και του Μηνιαίου Μεσοσταθµικού Μεταβλητού Κόστους
Θερµικών Συµβατικών Σταθµών για τον µήνα ̟ου η αντίστοιχη ενέργεια
εγχύθηκε στο δίκτυο ή το σύστηµα.
Η ̟αράγραφος 3 άρθρου 13 του ν. 3468/2006 τρο̟ο̟οιείται ως ακολούθως:
«3. Για την τιµολόγηση της διαθεσιµότητας ισχύος Υβριδικών Σταθµών ̟ου
συνδέονται στο ∆ίκτυο Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, της ηλεκτρικής
ενέργειας ̟ου α̟ορροφούν οι σταθµοί αυτοί α̟ό το ∆ίκτυο Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου οι
Υβριδικοί Σταθµοί εγχέουν στο ∆ίκτυο αυτό, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η διαθεσιµότητα ισχύος των µονάδων ελεγχόµενης ̟αραγωγής του
Υβριδικού Σταθµού ̟ου συνδέεται στο ∆ίκτυο Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού
τιµολογείται, σε µηνιαία βάση, σε ευρώ ανά µεγαβάτ εγγυηµένης ισχύος
(€/MW). Η εγγυηµένη ισχύς, οι χρονικές ̟ερίοδοι κατά τις ο̟οίες ̟αρέχεται
αυτή, καθώς και η τιµή µε βάση την ο̟οία τιµολογείται η διαθεσιµότητα
ισχύος, καθορίζονται στην άδεια ̟αραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Για την
τιµολόγηση διαθεσιµότητας ισχύος λαµβάνεται υ̟όψη το εκτιµώµενο κόστος
κατασκευής και το σταθερό κόστος λειτουργίας νεοεισερχόµενου συµβατικού
σταθµού ̟αραγωγής στο Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα του Μη
∆ιασυνδεδεµένου Νησιού. Το τίµηµα ̟ου λαµβάνει ο Παραγωγός για τη
διαθεσιµότητα των µονάδων ελεγχόµενης ̟αραγωγής Υβριδικού Σταθµού
δεν µ̟ορεί να υ̟ολεί̟εται του τιµήµατος ̟ου καταβάλλεται για τη
διαθεσιµότητα των µονάδων του νεοεισερχόµενου συµβατικού σταθµού
̟αραγωγής, µε αντίστοιχη ισχύ.
Ως νεοεισερχόµενος συµβατικός σταθµός ̟αραγωγής στο Αυτόνοµο
Ηλεκτρικό Σύστηµα Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, νοείται ο σταθµός
̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση συµβατικών καυσίµων, ̟ου
λογίζεται ότι κατασκευάζεται κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης για τη
χορήγηση άδειας ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό Υβριδικό Σταθµό, µε
σκο̟ό την α̟ρόσκο̟τη ηλεκτροδότηση του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού,
κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών.
β) Η τιµή, µε βάση την ο̟οία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια ̟ου
̟αράγεται α̟ό τις µονάδες ελεγχόµενης ̟αραγωγής Υβριδικού Σταθµού ̟ου
αξιο̟οιούν την α̟οθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα α̟οθήκευσής του και
εγχέεται στο ∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, καθορίζεται στην
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άδεια ̟αραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Ο καθορισµός αυτός γίνεται µε
βάση το µέσο οριακό µεταβλητό κόστος ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου
εκτιµάται ότι έχουν, κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ̟αραγωγής, οι
συµβατικές µονάδες του Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος για την κάλυψη
της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, η ο̟οία
καλύ̟τεται εν ̟ροκειµένω α̟ό τις ανωτέρω µονάδες ελεγχόµενης ̟αραγωγής
του Υβριδικού Σταθµού. Η τιµή ̟ου ορίζεται στο ̟ρώτο εδάφιο δεν µ̟ορεί να
είναι κατώτερη α̟ό την τιµή µε την ο̟οία τιµολογείται η ηλεκτρική ενέργεια
̟ου α̟ορροφά ο Υβριδικός Σταθµός α̟ό το ∆ίκτυο για την ̟λήρωση του
συστήµατος α̟οθήκευσής του, ̟ροσαυξηµένη µε ̟οσοστό 25%. Ε̟ι̟λέον της
τιµής ̟ου ορίζεται στο ̟ρώτο εδάφιο, στην άδεια ̟αραγωγής καθορίζεται
ελάχιστη τιµή για την ηλεκτρική ενέργεια ̟ου ̟αράγεται α̟ό τις µονάδες
ελεγχόµενης ̟αραγωγής Υβριδικού Σταθµού ̟ου αξιο̟οιούν την
α̟οθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα α̟οθήκευσής του και εγχέεται στο
∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού. Ο ̟ροηγούµενος καθορισµός
γίνεται µε βάση την τιµή α̟οζηµίωσης για αιολικούς σταθµούς της
κατηγορίας 3 του Πίνακα Α του ̟αρόντος άρθρου, ε̟αυξηµένη κατά 50%,
ώστε να καλύ̟τονται οι α̟ώλειες ενέργειας στον κύκλο α̟οθήκευσης του
υβριδικού σταθµού.
γ) Η τιµή, µε βάση την ο̟οία τιµολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής
ενέργειας ̟ου α̟ορροφά ο Υβριδικός Σταθµός α̟ό το ∆ίκτυο του Μη
∆ιασυνδεδεµένου Νησιού για την ̟λήρωση του συστήµατος α̟οθήκευσής
του, καθορίζεται στην άδεια ̟αραγωγής του Υβριδικού Σταθµού. Ο
καθορισµός της τιµής αυτής γίνεται µε βάση το µέσο µεταβλητό κόστος
̟αραγωγής των µονάδων βάσης του Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος του
Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ̟αραγωγής.
δ) Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου οι µονάδες ΑΠΕ Υβριδικού
Σταθµού εγχέουν α̟ευθείας στο ∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού,
τιµολογείται κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 1, ανάλογα µε το είδος του
σταθµού Α.Π.Ε.
ε) Η ηλεκτρική ενέργεια ̟ου ̟αράγεται α̟ό τις µονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού
Σταθµού και εγχέεται α̟ευθείας στο ∆ίκτυο Mη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού,
µ̟ορεί να συµψηφίζεται µε την ενέργεια ̟ου α̟ορροφά α̟ό το ∆ίκτυο αυτό
ο Υβριδικός Σταθµός για την ̟λήρωση των συστηµάτων α̟οθήκευσής του. Το
δικαίωµα συµψηφισµού αναγνωρίζεται µετά α̟ό σχετική αίτηση του
̟αραγωγού και αναγράφεται στην οικεία άδεια ̟αραγωγής κατά την έκδοση
ή την τρο̟ο̟οίηση της άδειας αυτής. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η τιµολόγηση
των ̟ερι̟τώσεων γ΄ και δ΄, αφορά την ηλεκτρική ενέργεια ̟ου υ̟ολογίζεται
ότι α̟ορροφάται ή εγχέεται στο ∆ίκτυο, µετά τον ανωτέρω συµψηφισµό,
ό̟ως ρητά αναγράφεται στην οικεία άδεια ̟αραγωγής.
στ) Η ετήσια ανα̟ροσαρµογή της τιµής, µε βάση την ο̟οία τιµολογείται η
ηλεκτρική ενέργεια ̟ου ̟αράγεται α̟ό τις µονάδες ελεγχόµενης ̟αραγωγής
Υβριδικού Σταθµού ̟ου αξιο̟οιούν την α̟οθηκευµένη ενέργεια στο σύστηµα
α̟οθήκευσής του και εγχέεται στο ∆ίκτυο του Μη ∆ιασυνδεδεµένου Νησιού,
καθορίζεται στην άδεια ̟αραγωγής. Ο καθορισµός γίνεται µε τη χρήση
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συντελεστή (Συντελεστής Ρήτρας Πετρελαίου) ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει
α̟οκλειστικά τις µεταβολές των διεθνών τιµών του ̟ετρελαίου Brent.».
Η ̟αράγραφος 7 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 τρο̟ο̟οιείται ως
ακολούθως:
«7. Με α̟όφαση της ΡΑΕ θα ανα̟ροσαρµόζονται κατά τα οριζόµενα στις
̟ερι̟τώσεις α΄, β΄ και γ΄ της ̟αραγράφου 3 ανά ̟ενταετία η τιµή της
ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου ̟αράγεται ή α̟ορροφάται α̟ό Υβριδικό Σταθµό
Α.Π.Ε. και ανά δεκαετία η τιµή της διαθεσιµότητας ισχύος του Υβριδικού
Σταθµού Α.Π.Ε. διακριτά για κάθε αυτόνοµο σύστηµα. Οι άδειες ̟ου θα
χορηγούνται θα αναφέρονται στις τιµές ̟ου ισχύουν κατά το χρόνο
χορήγησής τους.».
Για τις ̟ερι̟τώσεις Υβριδικών Σταθµών Α.Π.Ε. για τους ο̟οίους έχει ήδη
εκδοθεί άδεια ̟αραγωγής η ΡΑΕ οφείλει, µετά α̟ό αίτηµα των
ενδιαφεροµένων και εντός 3 µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας
̟αραγράφου, να τρο̟ο̟οιήσει την άδεια σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην
̟ερί̟τωση 3.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27Α ΤΟΥ
Ν.3734/2009
Στο τέλος του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α΄ 8) ̟ροστίθεται ̟αράγραφος
10 ως εξής:
«10. α) Το ε̟ί̟εδο συνολικής ισχύος σταθµών ̟ου τίθενται σε δοκιµαστική
λειτουργία ή ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους µετά την 1.1.2014 και η
̟αραγόµενη ενέργεια των ο̟οίων θα α̟οζηµιώνεται µε τις τιµές του ̟ίνακα
της ̟αραγράφου 3, ό̟ως κάθε φορά ισχύει, ανέρχεται σε 200 MW ανά έτος
µέχρι και το έτος 2020. Εάν το σύνολο της ισχύος σταθµών ̟ου τίθενται σε
δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους στο τέλος εκάστου
έτους υ̟ολεί̟εται των 200 MW, η διαφορά ̟ροσαυξάνει το ε̟ί̟εδο
συνολικής ισχύος των 200 MW του ε̟όµενου έτους.
β) Ειδικά το ε̟ί̟εδο συνολικής ισχύος σταθµών ̟ου έχουν ενταχθεί στη
διαδικασία αδειοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 και
σταθµών ̟ου έχουν ενταχθεί στη ∆ιαδικασία Στρατηγικών Ε̟ενδύσεων του ν.
3894/2010 και η ̟αραγόµενη ενέργεια των ο̟οίων θα α̟οζηµιώνεται µε τις
τιµές του ̟ίνακα της ̟αραγράφου 3, ό̟ως κάθε φορά ισχύει, ανέρχεται σε 300
MW µέχρι και το έτος 2020 και έως 100 MW ανά ενταγµένο ε̟ενδυτικό
σχέδιο.
γ) Τα ε̟ί̟εδα ισχύος (MW) της ̟ερί̟τωσης α’ µ̟ορούν να
ανα̟ροσαρµόζονται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό γνώµη της ΡΑΕ και αφορά
το ε̟όµενο της έκδοσής της έτος, λαµβάνοντας υ̟όψη τις κατευθύνσεις του
ενεργειακού σχεδιασµού και τις ανάγκες του ενεργειακού συστήµατος, την
̟ορεία ε̟ίτευξης των στόχων ̟ου καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν.
3468/2006, τη µείωση του κόστους των τεχνολογιών και τη διαµόρφωση των
τιµών του ̟ίνακα της ̟αραγράφου 3, ό̟ως κάθε φορά ισχύει.
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δ) Η ̟αραγόµενη ενέργεια σταθµών οι ο̟οίοι τίθενται σε δοκιµαστική
λειτουργία ή ενεργο̟οιείται η σύνδεσή τους σε δεδοµένο έτος καθ’ υ̟έρβαση
των ε̟ι̟έδων συνολικής ισχύος της ̟αρούσας α̟οζηµιώνεται µε τη
µεγαλύτερη τιµή µεταξύ της Μέσης Μηνιαίας Τιµής, ό̟ως αυτή ορίζεται στο
̟λαίσιο λειτουργίας της Προηµερησίας Αγοράς (Ηµερήσιος Ενεργειακός
Προγραµµατισµός), και του Μηνιαίου Μεσοσταθµικού Μεταβλητού Κόστους
Θερµικών Συµβατικών Σταθµών για τον µήνα κατά τον ο̟οίο η αντίστοιχη
ενέργεια εγχύθηκε στο δίκτυο ή το σύστηµα. Η ισχύς των σταθµών του
̟ροηγούµενου εδαφίου ̟ροσµετράται στο ε̟ί̟εδο συνολικής ισχύος του
ε̟όµενου έτους και, κατά το µέρος ̟ου δεν υφίσταται υ̟έρβαση του ε̟ι̟έδου
συνολικής ισχύος για το έτος αυτό, η ̟αραγόµενη ενέργεια των εν λόγω
σταθµών α̟οζηµιώνεται εφεξής µε τις τιµές του ̟ίνακα της ̟αραγράφου 3,
ό̟ως κάθε φορά ισχύει.
ε) Κατά ̟αρέκκλιση της ̟ερί̟τωσης α’, µε α̟όφαση του Υ̟ουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό
γνώµη της ΡΑΕ, δύναται το ε̟ί̟εδο των 200 MW της ̟ερί̟τωσης α’ να
ε̟ιµερίζεται στη βάση µειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την ίδια
α̟όφαση καθορίζονται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις, καθώς και λοι̟ά
κριτήρια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υ̟οβολή αιτηµάτων βάσει
τιµολόγησης της ̟αραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.7: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
1.

2.

Εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ου ̟ροσκοµίστηκαν ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή
Συµβάσεων Σύνδεσης για σταθµούς ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό
ΑΠΕ, ̟λην φωτοβολταϊκών σταθµών, ε̟ιστρέφονται µετά α̟ό υ̟εύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου ε̟ενδυτή ̟ρος τον αρµόδιο διαχειριστή, η ο̟οία
υ̟οβάλλεται εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δύο µηνών α̟ό την έναρξη
ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου, ότι δε θα ̟ροχωρήσει στην υλο̟οίηση του
σταθµού. Με την υ̟οβολή της ανωτέρω υ̟εύθυνης δήλωσης λύονται
αυτοδικαίως οι σχετικές συµβάσεις ̟ώλησης και σύνδεσης του σταθµού στο
∆ίκτυο, συµ̟εριλαµβανοµένου και του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών ή το Σύστηµα. Ο αρµόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν µητρώο των σταθµών για τους ο̟οίους λύονται
οι συµβάσεις ̟ώλησης και σύνδεσης στο ∆ίκτυο κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στην
̟αρούσα ̟ερί̟τωση.
Μετά α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ε̟ενδυτή ̟ρος τον αρµόδιο
διαχειριστή ότι δεν θα ̟ροχωρήσει στην υλο̟οίηση σταθµού ̟αραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό ΑΠΕ, ̟λην φωτοβολταϊκών σταθµών, η ο̟οία
υ̟οβάλλεται εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δύο (2) µηνών α̟ό την έναρξη
ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου, ε̟ιστρέφονται ̟οσά ̟ου έχουν
καταβληθεί στον αρµόδιο διαχειριστή στο ̟λαίσιο της οικείας Σύµβασης
Σύνδεσης και αντιστοιχούν στο µέρος των έργων σύνδεσης ̟ου δεν έχει
υλο̟οιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία υ̟οβολής της εν λόγω υ̟εύθυνης δήλωσης.
Με την υ̟οβολή της ανωτέρω υ̟εύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι
σχετικές συµβάσεις ̟ώλησης και σύνδεσης του σταθµού στο Σύστηµα ή το
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∆ίκτυο συµ̟εριλαµβανοµένου και του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών. Ο αρµόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας τηρούν µητρώο των σταθµών του ̟ροηγούµενου εδαφίου.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.8: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Η ̟ερί̟τωση γ της ̟αραγράφου 1 και η ̟αράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν.
3468/2006 καταργούνται.
Η ̟ερί̟τωση β΄ του ̟αραγράφου 5 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009
καταργείται.
Η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 3 της α̟ό 4.6.2009 κοινής υ̟ουργικής
α̟όφασης µε θέµα «Ειδικό Πρόγραµµα Ανά̟τυξης Φωτοβολταϊκών
Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες
κτιρίων» (Β΄ 1079/2009) καταργείται.
Η υ̟ο̟αράγραφος 1 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.2 της ̟αραγράφου Ι του ̟ρώτου
άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και η ̟ερί̟τωση 8 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.4
της ̟αραγράφου Ι του ̟ρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107)
καταργούνται α̟ό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.1.
.
Στο τέταρτο εδάφιο της ̟αραγράφου 13 του άρθρου 8, του ν. 3468/2006
(Α΄129), διαγράφεται το κείµενο της δεύτερης ̟αύλας: «0,5MW για σταθµούς
ηλεκτρο̟αραγωγής µε χρήση βιοµάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίµων».
Οι ̟αράγραφοι 1 έως 4 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287)
καταργούνται.
Η υ̟ουργική α̟όφαση µε αρ. ̟ρωτ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/οικ.16932/9.8.2012
(Β΄ 2317) «Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης ̟ροσφορών
σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, λόγω κάλυψης των στόχων ̟ου
έχουν τεθεί µε την α̟όφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υ̟ουργού
Π.Ε.Κ.Α.» καταργείται. Αιτήσεις ̟ρος τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για
χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς του άρθρου 4
του ν. 3468/2006 ̟ου κατελήφθησαν α̟ό την αναστολή χορήγησης
̟ροσφορών σύνδεσης, βάσει της υ̟ουργικής α̟όφασης του ̟ροηγουµένου
εδαφίου, και ̟αρέµειναν σε εκκρεµότητα χωρίς να έχουν ενδιαµέσως
α̟οσυρθεί α̟ό τους ενδιαφερόµενους, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ
εφόσον ο φορέας της αίτησης εξακολουθεί να υφίσταται νοµίµως και
ε̟ανε̟ιβεβαιώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του ̟ρος τον ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου, εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δύο (2) µηνών α̟ό την έναρξη
ισχύος της ̟αρούσας ̟αραγράφου. Εάν ̟αρέλθει άκαρ̟η η ̟ροθεσµία του
̟ροηγούµενου εδαφίου ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου θέτει τις σχετικές αιτήσεις
στο αρχείο.
Με την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.
3468/2006 και των διατάξεων της υ̟ο̟αραγράφου ΙΓ.4. της ̟αρούσας
̟αραγράφου, µετά τη λήξη των οικείων συµβάσεων ̟ώλησης ενέργειας, εάν
βρίσκεται σε ισχύ άδεια ̟αραγωγής ό̟ου α̟αιτείται, η ̟αραγόµενη ενέργεια
α̟ό σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εγχέεται στο ηλεκτρικό Σύστηµα/ ∆ίκτυο µε
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

όρους λειτουργίας συστήµατος και αγοράς. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ̟ου εκδίδεται µετά α̟ό
γνώµη της ΡΑΕ, δύναται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων της ̟αρούσης ̟αραγράφου.
Ο ΛΑΓΗΕ για το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ο ∆Ε∆∆ΗΕ για τα Μη
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά καταρτίζουν ̟ίνακα µε τις τιµές α̟οζηµίωσης της
̟αραγόµενης ενέργειας όλων των σταθµών ΑΠΕ καθώς και το σταθερό τµήµα
των τιµών α̟οζηµίωσης όλων των σταθµών ΣΗΘΥΑ ̟ου βρίσκονται σε
λειτουργία ό̟ως αυτές/αυτά διαµορφώνονται µετά την εφαρµογή των
διατάξεων της ̟αρούσας ̟αραγράφου. Οι δύο ̟ίνακες καταρτίζονται εντός
χρονικού διαστήµατος 4 µηνών α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας
̟αραγράφου και ε̟ικαιρο̟οιούνται κατ’ ελάχιστον έως τον έκτο και
δωδέκατο µήνα κάθε έτους. Οι ̟ίνακες γνωστο̟οιούνται στη ΡΑΕ και στο
Υ̟ουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε
ηλεκτρονικό ή άλλο ̟ρόσφορο τρό̟ο και τα στοιχεία τους, κατά ̟ερί̟τωση,
καταχωρίζονται στα Μητρώα ̟ου καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 5 και της ̟αραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν.
3468/2006.
Το τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 4 της υ̟ουργικής
α̟όφασης µε αρ. ̟ρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β΄1901)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε̟ιστρέφεται, ε̟ίσης, σε κάθε ̟ερί̟τωση ακύρωσης τυχόν, α̟αιτούµενης
στο ̟λαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, άδειας ή έγκρισης µε δικαστική
α̟όφαση ή σε ̟ερί̟τωση µη χορήγησης α̟αιτούµενης άδειας ή έγκρισης στη
βάση εφαρµογής ̟εριορισµών ̟ου θέτει µεταγενέστερο του χρόνου υ̟οβολής
της εγγυητικής ε̟ιστολής θεσµικό ̟λαίσιο.».
Το τελευταίο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης β΄ της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 15 του
ν. 3851/2010 καταργείται.
Το τελευταίο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 3 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.1 της
̟αραγράφου Ι του ̟ρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης αρχίζει α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2015».
Το τελευταίο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 4 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.1 της
̟αραγράφου Ι του ̟ρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της ̟αρούσας ̟ερί̟τωσης αρχίζει α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2015».
Το τελευταίο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 3 της υ̟ο̟αραγράφου Ι.2 της
̟αραγράφου Ι του ̟ρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2014 δεν γεννάται υ̟οχρέωση για την καταβολή του
τέλους της ̟ερί̟τωσης 1 για τις άδειες του ̟ροηγουµένου εδαφίου.»
Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ε̟ιτρέ̟εται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών και σταθµών µικρών
ανεµογεννητριών α̟ό αυτο̟αραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους ̟ου
συνδέονται στο ∆ίκτυο. Για τις ̟εριοχές ̟ου χαρακτηρίζονται α̟ό τη ΡΑΕ ως
̟εριοχές µε κορεσµένα δίκτυα, σύµφωνα µε τη διαδικασία των δύο
τελευταίων εδαφίων της ̟ερί̟τωσης α΄ της ̟αρ. 5 του άρθρου 3 για την
εφαρµογή του ̟ροηγούµενου εδαφίου, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µ̟ορεί να
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θέτει ̟εριορισµούς στην α̟ορροφώµενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της
λειτουργίας του ∆ικτύου ή του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος. Με α̟όφαση
του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά α̟ό
εισήγηση του ∆ιαχειριστή και γνώµη της Ρ.Α.Ε, καθορίζονται το τρό̟ος µε
τον ο̟οίο θα γίνεται ο συµψηφισµός της ̟αραγόµενης και της
καταναλισκόµενης ενέργειας και ειδικότερα οι χρεώσεις ̟ου θα
̟εριλαµβάνονται στον συµψηφισµό, το χρονικό διάστηµα εντός του ο̟οίου
θα υ̟ολογίζεται ο συµψηφισµός της ̟αραγόµενης ενέργειας µε την
καταναλισκόµενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτο̟αραγωγού ̟ου
τροφοδοτεί ο σταθµός, ο τύ̟ος, το ̟εριεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης
των συµβάσεων συµψηφισµού ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέµα ή άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή των
διατάξεων της ̟αρούσας. Το ̟λεόνασµα ενέργειας ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό το
συµψηφισµό του ̟ροηγούµενου εδαφίου διοχετεύεται στο ∆ίκτυο χωρίς
υ̟οχρέωση για ο̟οιαδή̟οτε α̟οζηµίωση στον αυτο̟αραγωγό. Με την
ανωτέρω α̟όφαση καθορίζεται και η µοναδιαία τιµή µε την ο̟οία θα
υ̟ολογίζεται η α̟οζηµίωση για το ̟λεόνασµα της ενέργειας η ο̟οία θα
καταβάλλεται α̟ό τους Προµηθευτές, υ̟έρ του Ειδικού Λογαριασµού του
άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α’ 286)».
16.

17.

Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄129), ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 17
ως ακολούθως:
«17. Στην κοινή α̟όφαση ̟ου εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων
της ̟αραγράφου 9 του άρθρου 20
του ν. 3982/2011 (Α΄143)
συµ̟εριλαµβάνονται και τα έργα και δραστηριότητες ̟αραγωγής ενέργειας
µε χρήση ανανεώσιµων ̟ηγών, για την κατάταξή τους σε κατηγορίες,
ανάλογα µε τους βαθµούς όχλησης, ̟ου αναφέρονται στα ̟ολεοδοµικά
διατάγµατα.»
Το άρθρο 3 «Μεταφορά θέσης εγκατάστασης» του ν. 4203/2013 (Α΄235)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε ̟ερι̟τώσεις ό̟ου, µετά τη χορήγηση της άδειας ̟αραγωγής ή της
Προσφοράς Σύνδεσης για σταθµό ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό
Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 αντίστοιχα,
µεταβάλλεται το νοµικό ή κανονιστικό ̟λαίσιο χωροθέτησης µε α̟οτέλεσµα
να µην είναι δυνατή η εγκατάσταση του σταθµού στη θέση ̟ου είχε αρχικά
̟ροβλεφθεί, είναι δυνατή η ά̟αξ µεταβολή του τό̟ου εγκατάστασης, µετά
α̟ό αίτηµα του ενδιαφεροµένου για τρο̟ο̟οίηση της άδειας ̟αραγωγής ή
της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα.
2. H νέα θέση εγκατάστασης ̟ρέ̟ει να είναι εντός των ορίων της οικείας
Περιφέρειας, στην ο̟οία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης και στην
ο̟οία δεν είναι δυνατή ̟λέον η εγκατάσταση του σταθµού για τους λόγους
̟ου αναφέρονται στην ανωτέρω ̟αράγραφο.
3. Η µεταφορά της θέσης εγκατάστασης ̟ραγµατο̟οιείται κατό̟ιν αιτήσεως
α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟ρος την οικεία α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση στα όρια
της ο̟οίας εγκαθίσταται ο σταθµός και έκδοσης α̟όφασης για την µεταφορά
της θέσης εγκατάστασης. Η αίτηση ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό νόµιµο
145

18.

α̟οδεικτικό στοιχείο α̟οκλειστικής χρήσης του γη̟έδου και κάθε άλλου
ακινήτου ̟ου συνδέεται µε την κατασκευή και την λειτουργία του σταθµού. Η
α̟όφαση της ̟αρούσας ̟αραγράφου κοινο̟οιείται στον αρµόδιο
∆ιαχειριστή.
4. Στις ̟ερι̟τώσεις του ̟αρόντος άρθρου συνεχίζεται η διαδικασία
υλο̟οίησης της ε̟ένδυσης κατό̟ιν της κατά ̟ροτεραιότητα έκδοσης ή
τρο̟ο̟οίησης των σχετικών αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της Προσφοράς
Όρων Σύνδεσης α̟ό τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ανεξαρτήτως τεχνολογίας
Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ και ανάλογης κατά ̟ροτεραιότητα σύναψης ή
τρο̟ο̟οίησης των Συµβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης. Η έκδοση ή
τρο̟ο̟οίηση των αδειών, εγκρίσεων και Προσφορών καθώς και η σύναψη ή
τρο̟ο̟οίηση των Συµβάσεων του ̟ροηγούµενου εδαφίου γίνεται εντός
α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας εξήντα (60) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής
του σχετικού αιτήµατος.
5. Η σύµβαση ̟ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τους φωτοβολταϊκούς
σταθµούς ̟ου εµ̟ί̟τουν στις διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου συνά̟τεται για
είκοσι (20) έτη, συνοµολογείται µε τιµή αναφοράς ̟ου αναγράφεται στον
̟ίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 και αντιστοιχεί στην τιµή ̟ου
ισχύει κατά την ηµεροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας ή, αν δεν
̟ροβλέ̟εται ̟ερίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας, κατά την ηµεροµηνία
ενεργο̟οίησης της σύνδεσης του σταθµού, ̟ροσαυξηµένη κατά 10%.
6. Στο χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) µηνών του άρθρου 3 του ν.
3468/2006 δεν υ̟ολογίζεται το χρονικό διάστηµα ̟ου µεσολαβεί α̟ό τη
µεταβολή του νοµικού ή κανονιστικού ̟λαισίου χωροθέτησης της
̟αραγράφου 1 µέχρι την έκδοση της α̟όφασης για την µεταφορά της θέσης
εγκατάστασης της ̟αραγράφου 3.»
Στο άρθρο 82 του ν. 4001/2011 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 4 ως εξής:
«4. Πελάτες ̟ου είχαν καταταγεί στην κατηγορία Μεγάλων Πελατών, κατά
την έννοια της ̟ερί̟τωσης ιζ΄ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 2, έως την 31
∆εκεµβρίου 2012, ̟αραµένουν στην κατηγορία αυτή έως και την 31η
∆εκεµβρίου 2015.».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.9: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥ∆ΑΠ
1.

Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου ̟έµ̟του του ν. 4117/2013 (Α’ 29)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Α. Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α΄ 222), µε την ο̟οία
αντικαταστάθηκαν οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 1068/1980
(Α΄ 190), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα τιµολόγια των υ̟ηρεσιών ύδρευσης και α̟οχέτευσης για τις διάφορες
κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών καθορίζονται µε κοινές α̟οφάσεις
των Υ̟ουργών Οικονοµικών, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, στο ̟λαίσιο εφαρµογής της τιµολογιακής ̟ολιτικής του Υ̟ουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σύµφωνα µε το άρθρο 8
̟αρ.3 του ̟.δ. 51/2007 (Α΄ 54), κατό̟ιν σχετικής εισήγησης του Ειδικού
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2.

Γραµµατέα Υδάτων. Οι α̟οφάσεις αυτές έχουν ̟ενταετή διάρκεια και
εκδίδονται στο τέλος κάθε ̟εριόδου για κάθε ε̟όµενη ̟ενταετία.»
Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α΄ 222) τρο̟ο̟οιείται ως
εξής:
«2. Η ̟ροβλε̟όµενη στο άρθρο αυτό υ̟ουργική α̟όφαση εκδίδεται α̟ό τους
Υ̟ουργούς Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής στο ̟λαίσιο εφαρµογής της τιµολογιακής ̟ολιτικής του Υ̟ουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σύµφωνα µε το άρθρο 8
̟αρ. 3 του ̟.δ. 51/2007 (Α΄ 54) και κατό̟ιν σχετικής εισήγησης του Ειδικού
Γραµµατέα Υδάτων.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.10: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΑΘ
Το άρθρο 21 του ν. 2937/2001 (Α’ 169) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
1.Τα τιµολόγια των υ̟ηρεσιών ύδρευσης και α̟οχέτευσης για τις διάφορες
κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών καθορίζονται µε κοινές α̟οφάσεις
των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, στο ̟λαίσιο εφαρµογής της τιµολογιακής ̟ολιτικής του Υ̟ουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σύµφωνα µε την
̟αράγραφο 3 του άρθρου 8 του ̟.δ. 51/2007 (Α` 54), κατό̟ιν σχετικής
εισήγησης του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων. Οι α̟οφάσεις αυτές έχουν
̟ενταετή διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε ̟εριόδου για κάθε ε̟όµενη
̟ενταετία.
2. Με α̟όφαση του διοικητικού συµβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η ο̟οία
εγκρίνεται α̟ό τους Υ̟ουργούς Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, κατό̟ιν σύµφωνης γνώµης του Ειδικού Γραµµατέα
Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιµολόγιο υδρεύσεως ή α̟οχετεύσεως
για τους κατοίκους, τις ε̟ιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι ο̟οίοι
εξυ̟ηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε α̟οχετεύσεως,
ανεξάρτητου του ενιαίου τοιούτου της Εταιρείας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.11:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ

ΘΗΤΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΕΙ∆ΙΚΗΣ

Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την
̟αράγραφο 1 (γ) του άρθρου ̟έµ̟του του ν. 4117/2013, αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων α̟οτελεί ενιαίο διοικητικό τοµέα του
Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του ο̟οίου
̟ροΐσταται µετακλητός Ειδικός Γραµµατέας µε βαθµό Β' της κατηγορίας
ειδικών θέσεων, µε τετραετή θητεία και οργανώνεται σε ∆ιευθύνσεις και
Τµήµατα µε κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
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Η ισχύς των διατάξεων της ̟αρούσας ̟αραγράφου αρχίζει α̟ό τη
δηµοσίευσή του ̟αρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά στις ε̟ιµέρους διατάξεις της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ι∆.:

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

1.

Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αρ. 2 του άρθρου 46 του νόµου 4179/2013 (Α΄ 175)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως τουριστικές ε̟ι̟λωµένες ε̟αύλεις ορίζονται µονοκατοικίες, εµβαδού
τουλάχιστον 80 τ.µ., οι ο̟οίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική ̟ροσ̟έλαση,
̟αρουσιάζουν αυτοτέλεια οικο̟έδου/γη̟έδου και κτίσµατος, α̟οτελούν δε
µη κύρια ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύµατα, κατά την έννοια του άρθρου
2 του ν. 2160/1993 (Α` 118), χωρίς ̟αροχή υ̟ηρεσιών.»

2.

Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ
118 Α’ ) τρο̟ο̟οιείται ως εξής :
«Ακίνητο ̟ου εκµισθώνεται για ̟ροσωρινή διαµονή του µισθωτή για χρονικό
διάστηµα µικρότερο των τριάντα (30) ηµερών θεωρείται τουριστικό
κατάλυµα.»
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.1. :
Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Κάθε µονοµερής βλα̟τική µεταβολή των όρων της έµµισθης εντολής, και
ιδίως η ̟αρότρυνση α̟ό τον εντολέα ̟ρος τον ∆ικηγόρο να δράσει αντίθετα
µε την καλή ̟ίστη, τον ισχύοντα Κώδικα ∆εοντολογίας ή τη συνείδησή του,
θεωρείται ως καταγγελία της έµµισθης εντολής εκ µέρους του εντολέα».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.2. :
Η ̟ερί̟τωση γ’ του άρθρου 4 του ν. 3898/2010 (Α΄ 211) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ως διαµεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση µε τα µέρη ̟ρόσω̟ο,
δια̟ιστευµένο ως διαµεσολαβητής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7, α̟ό το
ο̟οίο ζητείται να αναλάβει διαµεσολάβηση µε κατάλληλο, α̟οτελεσµατικό
και αµερόλη̟το τρό̟ο, ανεξαρτήτως του τρό̟ου µε τον ο̟οίο ορίστηκε ή
ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαµεσολάβηση».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.3. : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 Π.Κ.
Οι ̟ερι̟τώσεις γ’ και δ’ του άρθρου 8 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστανται
ως εξής:
«γ) αξιό̟οινη ̟ράξη ̟ου τέλεσαν ως υ̟άλληλοι του ελληνικού κράτους ή
οργάνου ή οργανισµού της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ου έχει την έδρα του στην
Ελλάδα,
δ) ̟ράξη ̟ου στρέφεται εναντίον ή α̟ευθύνεται ̟ρος υ̟άλληλο του
ελληνικού κράτους ή έλληνα υ̟άλληλο οργάνου ή οργανισµού της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης, κατά την άσκηση της υ̟ηρεσίας τους ή σε σχέση µε την
άσκηση των καθηκόντων τους. »
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.4.: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 159 Π.Κ.
Το άρθρο 159 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 159
∆ωροληψία ̟ολιτικών αξιωµατούχων
1. Ο Πρωθυ̟ουργός, τo µέλoς της κυβέρνησης, ο υφυ̟ουργός, ο
̟εριφερειάρχης, ο αντι̟εριφερειάρχης ή ο δήµαρχος, ̟ου ζητεί ή λαµβάνει,
άµεσα ή µέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, ο̟οιασδή̟οτε φύσης
ωφέληµα, ή α̟οδέχεται την υ̟όσχεση ̟αροχής τέτοιου ωφελήµατος, ως
αντάλλαγµα για ενέργειά του ή ̟αράλειψη, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη,
̟ου ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του, τιµωρείται µε κάθειρξη και
χρηµατική ̟οινή α̟ό 15.000 έως 150.000 ευρώ.
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2. Με την ίδια ̟οινή τιµωρείται το µέλος της Βουλής, των συµβουλίων
το̟ικής αυτοδιοίκησης και των ε̟ιτρο̟ών τους ̟ου σχετικά µε κά̟οια
εκλογή ή ψηφοφορία η ο̟οία διενεργείται α̟ό τα ως άνω σώµατα ή
ε̟ιτρο̟ές δέχεται την ̟αροχή ή υ̟όσχεση ο̟οιασδή̟οτε φύσης ωφελήµατος,
για τον εαυτό του ή για άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγµα για να µη λάβει
µέρος στην εκλογή ή ψηφοφορία, για να υ̟οστηρίξει ορισµένο θέµα ̟ρος
ψήφιση ή για να ψηφίσει µε ορισµένο τρό̟ο.
3. Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται και όταν η ̟ράξη τελείται α̟ό µέλος
της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής ή του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 ̟αρ. 1 και 263Β ̟αρ. 2 έως 5 έχουν
εφαρµογή και στα εγκλήµατα των ̟ροηγούµενων ̟αραγράφων.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.5. : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 159Α ΣΤΟΝ Π.Κ.
Μετά το άρθρο 159 του Ποινικού Κώδικα ̟ροστίθεται άρθρο 159Α ως εξής:
«Άρθρο 159Α
∆ωροδοκία ̟ολιτικών αξιωµατούχων
1. Ό̟οιος υ̟όσχεται ή ̟αρέχει ο̟οιασδή̟οτε φύσης ωφέληµα, άµεσα ή µέσω
τρίτου, σε αναφερόµενο στο άρθρο 159 ̟ρόσω̟ο, για τον εαυτό του ή για
άλλον, για τους σκο̟ούς ̟ου αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο αυτό,
τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ̟οινή α̟ό 15.000 έως 150.000 ευρώ.
2. ∆ιευθυντής ε̟ιχειρήσεως ή ̟ρόσω̟ο ̟ου έχει την εξουσία λήψης
α̟οφάσεων ή ελέγχου σε ε̟ιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών
ετών, αν η ̟ράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα α̟ό άλλη ̟οινική διάταξη, αν α̟ό
αµέλεια δεν α̟έτρεψε ̟ρόσω̟ο ̟ου τελεί υ̟ό τις εντολές του ή υ̟όκειται
στον έλεγχό του α̟ό την τέλεση ̟ρος όφελος της ε̟ιχείρησης της ̟ράξης της
̟αραγράφου 1.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 ̟αρ. 1 και 263Β έχουν εφαρµογή και στο
έγκληµα της ̟αραγράφου 1.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.6.: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 235 Π.Κ.
Το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 235
∆ωροληψία υ̟αλλήλου
1. Υ̟άλληλος ο ο̟οίος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, για τον εαυτό
του ή για άλλον, ο̟οιασδή̟οτε φύσης ωφέληµα, ή α̟οδέχεται την υ̟όσχεση
̟αροχής τέτοιου ωφελήµατος, για ενέργεια ή ̟αράλειψή του σε σχέση µε την
άσκηση των καθηκόντων του, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ̟οινή 5.000 έως 50.000 ευρώ.
Αν ο υ̟αίτιος τελεί την ̟ράξη του ̟ροηγούµενου εδαφίου κατ’ ε̟άγγελµα ή
κατά συνήθεια τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και
χρηµατική ̟οινή 10.000 έως 100.000 ευρώ.
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2. Αν η ως άνω ενέργεια ή ̟αράλειψη του υ̟αιτίου αντίκειται στα καθήκοντά
του, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ̟οινή 15.000 έως
150.000 ευρώ. Αν ο υ̟αίτιος τελεί την ̟ράξη του ̟ροηγούµενου εδαφίου κατ’
ε̟άγγελµα ή κατά συνήθεια τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δεκα̟έντε ετών και
χρηµατική ̟οινή 15.000 έως 150.000 ευρώ.
3. Υ̟άλληλος ο ο̟οίος ζητεί ή λαµβάνει, για τον εαυτό του ή για άλλον,
αθέµιτη ̟αροχή ̟εριουσιακής φύσης, ε̟ωφελούµενος α̟ό την ιδιότητά του,
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, αν η ̟ράξη δεν τιµωρείται
βαρύτερα α̟ό άλλη ̟οινική διάταξη.
4. Προϊστάµενοι υ̟ηρεσιών ή ε̟ιθεωρητές ή ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν την εξουσία
λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε υ̟ηρεσίες του ∆ηµοσίου, των οργανισµών
το̟ικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών ̟ροσώ̟ων ̟ου α̟αριθµούνται στο
άρθρο 263Α τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών, αν η ̟ράξη δεν
τιµωρείται βαρύτερα α̟ό άλλη ̟οινική διάταξη, αν α̟ό αµέλεια, κατά
̟αράβαση συγκεκριµένου υ̟ηρεσιακού καθήκοντος, δεν α̟έτρεψαν
̟ρόσω̟ο ̟ου τελεί υ̟ό τις εντολές τους ή υ̟όκειται στον έλεγχό τους α̟ό την
τέλεση ̟ράξης των ̟ροηγούµενων ̟αραγράφων.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.7. : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 236 Π.Κ.
Το άρθρο 236 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 236
∆ωροδοκία υ̟αλλήλου
1. Ό̟οιος ̟ροσφέρει, υ̟όσχεται ή ̟αρέχει σε υ̟άλληλο, άµεσα ή µέσω τρίτου,
ο̟οιασδή̟οτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή
̟αράλειψη του υ̟αλλήλου σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων του,
µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους
και χρηµατική ̟οινή 5.000 έως 50.000 ευρώ.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή ̟αράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του
υ̟αλλήλου, ο υ̟αίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική
̟οινή 15.000 έως 150.000 ευρώ.
3. ∆ιευθυντής ε̟ιχειρήσεως ή άλλο ̟ρόσω̟ο ̟ου έχει την εξουσία λήψης
α̟οφάσεων ή ελέγχου σε ε̟ιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύοετών,
αν η ̟ράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα α̟ό άλλη ̟οινική διάταξη, αν α̟ό
αµέλεια δεν α̟έτρεψε ̟ρόσω̟ο ̟ου τελεί υ̟ό τις εντολές του ή υ̟όκειται
στον έλεγχό του α̟ό την τέλεση ̟ρος όφελος της ε̟ιχείρησης ̟ράξης των
̟ροηγούµενων ̟αραγράφων.
4. Για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου ε̟ί ̟ράξεων ̟ου τελέσθηκαν στην
αλλοδα̟ή α̟ό ηµεδα̟ό, δεν είναι αναγκαία η ̟λήρωση των ̟ροϋ̟οθέσεων
του άρθρου 6.»
ΥΠΟΠΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.8.: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 237 Π.Κ.
Το άρθρο 237 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 237
∆ωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών
1. Ό̟οιος καλείται κατά το νόµο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο
διαιτητής, αν ζητήσει ή λάβει, άµεσα ή µέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για
άλλον, ο̟οιασδή̟οτε φύσης ωφέληµα, ή α̟οδεχθεί την υ̟όσχεση ̟αροχής
τέτοιου ωφελήµατος, για ενέργειά του ή ̟αράλειψη, µελλοντική ή ήδη
τελειωµένη, ̟ου ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την
α̟ονοµή της δικαιοσύνης ή την ε̟ίλυση διαφοράς, τιµωρείται µε κάθειρξη
και χρηµατική ̟οινή 15.000 έως 150.000 ευρώ.
2. Με τις ίδιες ̟οινές τιµωρείται ό̟οιος για τον ̟ιο ̟άνω σκο̟ό υ̟όσχεται ή
̟αρέχει τέτοια ωφελήµατα, άµεσα ή µέσω τρίτου, στα ̟ρόσω̟α της
̟ροηγούµενης ̟αραγράφου, για τους εαυτούς τους ή για άλλον.
3. ∆ιευθυντής ε̟ιχειρήσεως ή άλλο ̟ρόσω̟ο ̟ου έχει την εξουσία λήψης
α̟οφάσεων ή ελέγχου σε ε̟ιχείρηση τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών
ετών, αν η ̟ράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα α̟ό άλλη ̟οινική διάταξη, αν α̟ό
αµέλεια δεν α̟έτρεψε ̟ρόσω̟ο ̟ου τελεί υ̟ό τις εντολές του ή υ̟όκειται
στον έλεγχό του α̟ό την τέλεση ̟ρος όφελος της ε̟ιχείρησης της ̟ράξης της
̟αραγράφου 1.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.9.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 237 Α ΣΤΟΝ Π.Κ.
Μετά το άρθρο 237 του Ποινικού Κώδικα ̟ροστίθεται άρθρο 237Α ως εξής:
«Άρθρο 237Α
Εµ̟ορία ε̟ιρροής – Μεσάζοντες
1. Ό̟οιος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, ο̟οιασδή̟οτε φύσης
ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, ή α̟οδέχεται την υ̟όσχεση
̟αροχής τέτοιου ωφελήµατος ως αντάλλαγµα για αθέµιτη ε̟ιρροή την ο̟οία
ισχυρίζεται ή ε̟ιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι µ̟ορεί να ασκήσει σε
κά̟οιο α̟ό τα ̟ρόσω̟α ̟ου αναφέρονταιστα άρθρα 159, 235 ̟αρ. 1 και 237
̟αρ. 1, ώστε αυτά να ̟ροβούν σε ̟ράξη ή ̟αράλειψη ̟ου ανάγεται στην
άσκηση των καθηκόντων τους, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους και χρηµατική ̟οινή α̟ό 5.000 έως 50.000 ευρώ.
2. Με τις ίδιες ̟οινές τιµωρείται και ό̟οιος ̟ροσφέρει, υ̟όσχεται ή ̟αρέχει,
άµεσα ή µέσω τρίτου, ο̟οιασδή̟οτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για
άλλον, σε ̟ρόσω̟ο ̟ου ισχυρίζεται ή ε̟ιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι
µ̟ορεί να ασκήσει αθέµιτη ε̟ιρροή σε κά̟οιο α̟ό τα ̟ρόσω̟α ̟ου
α̟αριθµούνται στα άρθρα 159, 235 ̟αρ. 1 και 237 ̟αρ. 1, ώστε αυτά να
̟ροβούν σε ̟ράξη ή ̟αράλειψη ̟ου ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων
τους.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.10.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 237 Β ΣΤΟΝ Π.Κ.
Μετά το άρθρο 237Α του Ποινικού Κώδικα ̟ροστίθεται άρθρο 237Β ως εξής:
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«Άρθρο 237Β
∆ωροληψία και ∆ωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, τιµωρείται ό̟οιος εργάζεται ή
̟αρέχει υ̟ηρεσίες µε ο̟οιαδή̟οτε ιδιότητα ή σχέση στον ιδιωτικό τοµέα και,
κατά την άσκηση της ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας, ζητεί ή λαµβάνει,
άµεσα ή έµµεσα, ο̟οιασδή̟οτε φύσεως ωφέληµα για τον ίδιο ή για άλλον ή
δέχεται υ̟όσχεση τέτοιου ωφελήµατος ως αντάλλαγµα για ενέργεια ή
̟αράλειψή του κατά ̟αράβαση των καθηκόντων του, ό̟ως αυτά
διαγράφονται α̟ό τον νόµο, την σύµβαση εργασίας, τους εσωτερικούς
κανονισµούς, τις εντολές ή οδηγίες των ̟ροϊσταµένων του ή ̟ροκύ̟τουν α̟ό
την φύση της θέσης ή της υ̟ηρεσίας του.
2. Με την ίδια ̟οινή τιµωρείται και ό̟οιος, κατά την άσκηση ε̟ιχειρηµατικής
δραστηριότητας, υ̟όσχεται, ̟ροσφέρει ή ̟αρέχει, άµεσα ή έµµεσα,
ο̟οιασδή̟οτε φύσεως ωφέληµα σε ̟ρόσω̟ο ̟ου εργάζεται ή ̟αρέχει
υ̟ηρεσίες µε ο̟οιαδή̟οτε ιδιότητα στον ιδιωτικό τοµέα, για το ίδιο ή για
τρίτον, για ενέργεια ή για ̟αράλειψη κατά ̟αράβαση των ως άνω
καθηκόντων του.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.11.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
238 Π.Κ.
Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 238 του Ποινικού Κώδικα,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις ̟ερι̟τώσεις των άρθρων 235 έως και 237Β η α̟όφαση διατάσσει να
δηµευτούν τα δώρα και ό̟οια άλλα ̟εριουσιακά στοιχεία δόθηκαν, καθώς
και εκείνα ̟ου α̟οκτήθηκαν αµέσως ή εµµέσως α̟ό αυτά.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.12.: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 263 Α Π.Κ.
Το άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εφαρµογή των άρθρων 235, 236, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 252,
253, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262 και 263 υ̟άλληλοι θεωρούνται, και
όσοι υ̟ηρετούν µόνιµα ή ̟ρόσκαιρα και µε ο̟οιαδή̟οτε ιδιότητα ή σχέση:
α) σε ε̟ιχειρήσεις ή οργανισµούς ̟ου ανήκουν στο Κράτος, σε
οργανισµούς το̟ικής αυτοδιοίκησης ή σε νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου και ̟ου εξυ̟ηρετούν µε α̟οκλειστική ή ̟ρονοµιακή
εκµετάλλευση την ̟ροµήθεια ή την ̟αροχή στο κοινό νερού, φωτισµού,
θερµότητας, κινητήριας δύναµης ή µέσων συγκοινωνίας ή ε̟ικοινωνίας
ή µαζικής ενηµέρωσης, β) σέ τρά̟εζες ̟ου εδρεύουν στην ηµεδα̟ή κατά το
νόµο ή το καταστατικό τους, γ) σε νοµικά ̟ρόσω̟α ιδιωτικού δικαίου ̟ου
ιδρύθηκαν α̟ό το ∆ηµόσιο, α̟ό νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου δικαίου και
α̟ό νοµικά ̟ρόσω̟α αναφερόµενα στα ̟ροηγούµενα εδάφια, εφ` όσον τα
ιδρυτικά νοµικά ̟ρόσω̟α συµµετέχουν στην διοίκησή τους ή, αν
̟ρόκειται για ανώνυµη εταιρία, στο κεφάλαιό της ή τα νοµικά αυτά ̟ρόσω̟α
είναι ε̟ιφορτισµένα µε εκτέλεση κρατικών ̟ρογραµµάτων οικονοµικής
ανασυγκρότησης ή ανά̟τυξης καιδ)σε όργανα ή οργανισµούς της
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Ευρω̟αϊκής Ένωσης, συµ̟εριλαµβανοµένων των µελών της Ευρω̟αϊκής
Ε̟ιτρο̟ής και των µελών του Ευρω̟αϊκού ∆ικαστηρίου και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.
2. Για την εφαρµογή των άρθρων 235 ̟αρ. 1 και 2 και 236 ως υ̟άλληλοι
θεωρούνται και:
α) οι λειτουργοί ή άλλοι υ̟άλληλοι µε ο̟οιαδή̟οτε συµβατική σχέση, κάθε
δηµόσιου διεθνούς ή υ̟ερεθνικού οργανισµού στον ο̟οίο η Ελλάδα είναι
µέλος, καθώς και ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο είναι εξουσιοδοτηµένο α̟ό τον
ενλόγω οργανισµό να ενεργεί εκ µέρους του.
β) τα µέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υ̟ερεθνικών
οργανισµών, στους ο̟οίους η Ελλάδα είναι µέλος,
γ) όσοι ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα διαιτητή σε διεθνή
δικαστήρια, των ο̟οίων η δικαιοδοσία αναγνωρίζεται α̟ό την Ελλάδα,
δ) ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο ασκεί δηµόσιο λειτούργηµα ή υ̟ηρεσία για ξένη
χώρα, συµ̟εριλαµβανοµένων των δικαστών, ενόρκων και διαιτητών, και
ε) τα µέλη των κοινοβουλίων και συνελεύσεων το̟ικής αυτοδιοίκησης άλλων
κρατών.
3. Για την εφαρµογή του άρθρου 237 ως δικαστικοί λειτουργοί θεωρούνται
και τα µέλη του ∆ικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.13.: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 263 Β Π.Κ.
Το άρθρο 263Β του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 263Β
Μέτρα ε̟ιείκειας για όσους συµβάλλουν στην α̟οκάλυψη
̟ράξεων διαφθοράς
1. Οι ̟ράξεις των άρθρων 236 ̟αρ. 1, 2 και 3, 237 ̟αρ. 2 και 3 και 237Β ̟αρ. 1
µένουν ατιµώρητες αν ο υ̟αίτιος, µε δική του θέληση και ̟ριν εξετασθεί
ο̟ωσδή̟οτε για την ̟ράξη του, την αναγγείλει στον εισαγγελέα
̟ληµµελειοδικών ή σε ο̟οιονδή̟οτε ανακριτικό υ̟άλληλο ή άλλη αρµόδια
αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή ̟ροφορικά, ο̟ότε συντάσσεται
σχετική έκθεση.
2. Αν ο υ̟αίτιος των ̟ράξεων των άρθρων 236 ̟αρ. 1, 2 και 3 και 237 ̟αρ. 2
και 3 ή ο συµµέτοχος στις ̟ράξεις των άρθρων 235 ̟αρ. 1, 2 και 3, 237 ̟αρ. 1
και 239 έως 261, καθώς και του άρθρου 390, όταν τελείται α̟ό υ̟άλληλο,
συµβάλλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην αρχή, στην α̟οκάλυψη της
συµµετοχής υ̟αλλήλου στις ̟ράξεις αυτές, τιµωρείται µε ̟οινή µειωµένη στο
µέτρο του άρθρου 44 ̟αρ. 2 εδάφιο ̟ρώτο.Το δικαστήριο µ̟ορεί να διατάξει
την αναστολή εκτέλεσης της ̟οινής αυτής, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι όροι
των άρθρων 99 και 100. Το συµβούλιο Πληµµελειοδικών µε βούλευµα ̟ου
εκδίδεται ύστερα α̟ό ̟ρόταση του αρµοδίου Εισαγγελέα, διατάσσει την
αναστολή της ασκηθείσας ̟οινικής δίωξης κατά του υ̟αιτίου για ορισµένο
χρονικό διάστηµα, ̟ροκειµένου να ε̟ιβεβαιωθεί η αλήθεια των
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εισφερόµενων στοιχείων. Την αναστολή της δίωξης µ̟ορεί να διατάξει και το
δικαστήριο, εφόσον τα στοιχεία εισφέρονται µέχρι την έκδοση α̟όφασης σε
δεύτερο βαθµό. Με το ίδιο βούλευµα ή α̟όφαση µ̟ορεί να διαταχθεί και η
άρση ή η αντικατάσταση των µέτρων δικονοµικού καταναγκασµού ̟ου έχουν
ε̟ιβληθεί.
Αν µετά την αναστολή της ̟οινικής δίωξης ̟ροκύψει ότι τα εισφερθέντα α̟ό
τον υ̟αίτιο στοιχεία δεν ήσαν ε̟αρκή για την άσκηση ̟οινικής δίωξης κατά
του υ̟αλλήλου, το σχετικό βούλευµα ή α̟όφαση ανακαλείται και συνεχίζεται
κατά του υ̟αιτίου η ανασταλείσα ̟οινική δίωξη.
3. Υ̟άλληλος, υ̟αίτιος για την τέλεση των ̟ράξεων των άρθρων 235 έως 261,
καθώς και του άρθρου 390, ή συµµέτοχος στις ̟ράξεις αυτές, ο ο̟οίος
συµβάλλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην αρχή, στην α̟οκάλυψη της
συµµετοχής στις ̟ράξεις αυτές άλλων υ̟αλλήλων, τιµωρείται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο, εφόσον το ̟ρόσω̟ο ̟ου
καταγγέλλεται κατέχει θέση ανώτερη της δικής του και ο ίδιος έχει
µεταβιβάσει στο ∆ηµόσιο όλα τα ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου έχει α̟οκτήσει,
αµέσως ή εµµέσως, α̟ό την τέλεση ή τη συµµετοχή στην τέλεση των
̟αρα̟άνω εγκληµάτων. Αν κατ’ εξαίρεση η µεταβίβαση αυτή δεν έχει
ολοκληρωθεί µέχρι το στάδιο της ε̟ιµέτρησης της ̟οινής, το δικαστήριο
µ̟ορεί να ε̟ιφυλαχθεί ως ̟ρος την ε̟ί ̟οινής κρίση του, διακό̟τοντας ̟ρος
τούτο την διαδικασία για ορισµένη ηµεροµηνία και χωρίς τον χρονικό
̟εριορισµό του άρθρου 352 ̟αρ. 1 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Στην
̟ερί̟τωση αυτή ορίζει και τις συγκεκριµένες µεταβιβάσεις ή άλλες ενέργειες
στις ο̟οίες ̟ρέ̟ει να ̟ροβεί ο δράστης για να τύχει του σχετικού
ευεργετήµατος. Με την α̟όφαση ̟ερί διακο̟ής της δίκης το δικαστήριο
µ̟ορεί να διατάξει και την άρση ή την αντικατάσταση των µέτρων
δικονοµικού καταναγκασµού ̟ου έχουν ε̟ιβληθεί.
4. α) Αν κά̟οιος α̟ό τους υ̟αιτίους των εγκληµάτων των άρθρων 235 έως
261 και 390 ή ̟ράξεων νοµιµο̟οίησης εσόδων ̟ου ̟ροέρχονται άµεσα α̟ό
τις συγκεκριµένες εγκληµατικές δραστηριότητες, εισφέρει α̟οδεικτικά
στοιχεία για τη συµµετοχή στις ̟ράξεις αυτές ̟ροσώ̟ων ̟ου διατελούν ή
διατέλεσαν µέλη της Κυβέρνησης ή Υφυ̟ουργοί, το δικαστικό συµβούλιο, µε
βούλευµα ̟ου εκδίδεται ύστερα α̟ό ̟ρόταση του εισαγγελέα, διατάσσει την
αναστολή της ασκηθείσας σε βάρος του ̟οινικής δίωξης. Την ̟αρα̟άνω
αναστολή µ̟ορεί να διατάξει το δικαστήριο και όταν τα στοιχεία εισφέρονται
µέχρι την έκδοση α̟όφασης σε δεύτερο βαθµό. Με το ίδιο βούλευµα ή
α̟όφαση µ̟ορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση των µέτρων
δικονοµικού καταναγκασµού ̟ου έχουν ταχθεί.
β) Αν η Βουλή κρίνει, σύµφωνα µε τη διάταξη της ̟αραγράφου 3 του άρθρου
86 του Συντάγµατος, ότι τα στοιχεία δεν είναι ε̟αρκή για την άσκηση
̟οινικής δίωξης σε βάρος Υ̟ουργού ή Υφυ̟ουργού, το βούλευµα ή η
α̟όφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ̟οινική δίωξη συνεχίζεται. Αν η
Βουλή α̟οφασίσει την άσκηση ̟οινικής δίωξης σε βάρος Υ̟ουργού ή
Υφυ̟ουργού κατά το άρθρο 86 του Συντάγµατος, σε ̟ερί̟τωση καταδίκης
α̟ό το Ειδικό ∆ικαστήριο, ο κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο συµµέτοχος ̟ου
εισέφερε τα α̟οδεικτικά στοιχεία τιµωρείται µε ̟οινή µειωµένη στο µέτρο του
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άρθρου 44 ̟αρ. 2 εδάφιο ̟ρώτο. Το δικαστήριο µ̟ορεί να διατάξει την
αναστολή εκτέλεσης της ̟οινής αυτής κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2.
5. Αν η κίνηση της ̟οινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή λόγω εξάλειψης
του αξιό̟οινου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο β’ της ̟αραγράφου 3
του άρθρου 86 του Συντάγµατος, στον κατηγορούµενο ε̟ιβάλλεται ̟οινή
µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 44 ̟αρ. 2 εδάφιο ̟ρώτο. Το δικαστήριο
µ̟ορεί να διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της ̟οινής αυτής, κατά τα
οριζόµενα στην ̟αράγραφο 2.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.14.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 30
ΚΠ∆
Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στα ̟ολιτικά εγκλήµατα, καθώς και στα εγκλήµατα α̟ό τα ο̟οία
µ̟ορούν να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του κράτους, µε την
εξαίρεση της δωροδοκίας αλλοδα̟ών δηµόσιων λειτουργών στις διεθνείς
ε̟ιχειρηµατικές συναλλαγές, ο Υ̟ουργός ∆ικαιοσύνης έχει το δικαίωµα µε
̟ροηγούµενη σύµφωνη α̟όφαση του Υ̟ουργικού Συµβουλίου να αναβάλει
την έναρξη της ̟οινικής δίωξης ή να αναστείλει την ̟οινική δίωξη. Η
αναστολή της ̟οινικής δίωξης µ̟ορεί να γίνει το αργότερο έως την
έναρξη της συζήτησης στο ακροατήριο.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.15.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 45 Β ΣΤΟΝ ΚΠ∆
Μετά το άρθρο 45Α του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ̟ροστίθεται άρθρο 45Β
ως εξής:
«Άρθρο 45Β
Α̟οχή α̟ό ̟οινική δίωξη µαρτύρων δηµοσίου συµφέροντος
1. Σε υ̟οθέσεις σχετικές µε τις αξιό̟οινες ̟ράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235,
236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα και τις συναφείς µε αυτές ̟ράξεις,
είναι δυνατόν, µετά α̟ό έγκριση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ̟ου
ε̟ο̟τεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκληµάτων ∆ιαφθοράς,
να χαρακτηρίζεται ως µάρτυς δηµοσίου συµφέροντος µε ̟ράξη του κατά
τό̟ον αρµόδιου εισαγγελέα ̟ληµµελειοδικών ή του Εισαγγελέα Εγκληµάτων
∆ιαφθοράς ό̟οιος, χωρίς να εµ̟λέκεται καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο στις εν λόγω
̟ράξεις και χωρίς να α̟οβλέ̟ει σε ίδιον όφελος, συµβάλλει ουσιωδώς, µε τις
̟ληροφορίες ̟ου ̟αρέχει στις διωκτικές αρχές, στην α̟οκάλυψη και δίωξή
τους. Η κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο ̟ράξη του εισαγγελέα µ̟ορεί να
ανακαλείται µε τον ίδιο τρό̟ο και σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της ̟οινικής δίκης,
αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι ̟ου τον οδήγησαν στην
έκδοσή της.
2. Αν έχει υ̟οβληθεί έγκληση ή µήνυση για τα εγκλήµατα της ψευδορκίας,
της ψευδούς καταµήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήµησης ή της ̟αραβίασης
υ̟ηρεσιακού α̟ορρήτου του Ποινικού Κώδικα ή για τις ̟ράξεις των
̟αραγράφων 4 ή 8 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997 σε υ̟όθεση σχετική µε τις
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αξιό̟οινες ̟ράξεις ̟ου αναφέρονται στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο, ο
αρµόδιος για την άσκηση της ̟οινικής δίωξης εισαγγελέας, ̟ριν α̟ό κάθε
άλλη ενέργεια, ενηµερώνει σχετικά τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
̟ου ε̟ο̟τεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκληµάτων
∆ιαφθοράς.
3. Αν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ̟ου ε̟ο̟τεύει και συντονίζει το
έργο των Εισαγγελέων Εγκληµάτων ∆ιαφθοράς, κρίνει µετά α̟ό την κατά την
̟ροηγούµενη ̟αράγραφο ενηµέρωσή του, ότι η ̟οινική δίωξη των
εγκληµάτων της ψευδορκίας, της ψευδούς καταµήνυσης, της συκοφαντικής
δυσφήµησης ή της ̟αραβίασης υ̟ηρεσιακού α̟ορρήτου ή των εγκληµάτων
των ̟αραγράφων 4 ή 8 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997, δεν είναι α̟αραίτητη
για την ̟ροστασία του δηµοσίου συµφέροντος, µ̟ορεί να ̟αραγγείλει στον
αρµόδιο για την άσκηση της ̟οινικής δίωξης εισαγγελέα την οριστική α̟οχή
α̟ό την ̟οινική δίωξη για τις εν λόγω ̟ράξεις.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.16.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 253 Β ΣΤΟΝ ΚΠ∆
Μετά το άρθρο 253Α του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ̟ροστίθεται άρθρο
253Β ως εξής:
«Άρθρο 253Β
Ανακριτικές ̟ράξεις ε̟ί εγκληµάτων διαφθοράς.
Ειδικά για τις αξιό̟οινες ̟ράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και
237Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτές δεν τελούνται στο ̟λαίσιο
εγκληµατικής ή τροµοκρατικής οργάνωσης, η έρευνα µ̟ορεί να συµ̟εριλάβει
και την διενέργεια:
α) συγκαλυµµένης έρευνας, την ο̟οία ενεργεί ανακριτικός υ̟άλληλος µε
̟αραγγελία του αρµόδιου εισαγγελέα και αφού ενηµερωθεί ̟ροηγουµένως ο
Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ̟ου ε̟ο̟τεύει και συντονίζει το έργο των
Εισαγγελέων Εγκληµάτων ∆ιαφθοράς. Η εν λόγω ̟αραγγελία δίδεται αν
συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τελείται ήδη ή ̟ρόκειται να ε̟αναληφθεί η
τέλεση κά̟οιας α̟ό τις αξιό̟οινες ̟ράξεις της ̟αραγράφου 1 και η
α̟οκάλυψη αυτής είναι µε άλλον τρό̟ο αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής.
Κατά την συγκαλυµµένη έρευνα ο ανακριτικός υ̟άλληλος ή ο ιδιώτης ̟ου
ενεργεί υ̟ό τις οδηγίες του εµφανίζεται ως ωφελούµενος ή ως µεσολαβητής
ωφελουµένου ̟ροσώ̟ου α̟ό την αξιό̟οινη ̟ράξη της ̟αραγράφου 1 και
διευκολύνει στην τέλεσή της τον δράστη ̟ου την έχει ̟ροα̟οφασίσει. Η
συγκαλυµµένη έρευνα ενεργείται για εύλογο κατά τις ̟εριστάσεις χρονικό
διάστηµα, το ο̟οίο δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το έτος. Ο ενεργών την
συγκαλυµµένη έρευνα µ̟ορεί να φέρει συγκαλυµµένα στοιχεία ταυτότητας
και φορολογικά ή άλλα στοιχεία και να συναλλάσσεται µε αυτά για τις
ανάγκες της έρευνας ̟ου διεξάγει. Οι λε̟τοµέρειες και η διαδικασία εκδόσεως
των εν λόγω στοιχείων συγκάλυψης ορίζονται µε κοινή υ̟ουργική α̟όφαση
των Υ̟ουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων και
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για τις ενέργειες του
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συγκαλυµµένα δρώντος συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148
έως 153. Α̟οδεικτικά στοιχεία ̟ου α̟οκτήθηκαν µε ενέργειες του
συγκαλυµµένα δρώντος, οι ο̟οίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά στην
έκθεση, δεν λαµβάνονται υ̟όψη για την καταδίκη του κατηγορουµένου.
β) άρσης του α̟ορρήτου, καταγραφής δραστηριότητας εκτός κατοικίας και
συσχέτισης ή συνδυασµού δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ό̟ως αυτές
̟ροβλέ̟ονται στα στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 253Α.
Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως οι ̟αράγραφοι 2 και 3 του
ίδιου άρθρου.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.17.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ
Ν.2225/1994, Ν.2928/2001, Ν.3691/2008, Κ.Ν. 3528/2007
1.

Το στοιχείο α’ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2225/1994 (Α’ 121)
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τα άρθρα 134,135 ̟αρ.1,2 135 Α, 137Α , 137Β, 138, 139, 140, 143, 144,
146,148 ̟αρ.2, 150, 151, 157 ̟αρ.1, 159, 159Α ̟αρ. 1, 168 ̟αρ.1, 187 ̟αρ.1, 2,
207, 208 ̟αρ.1, 235 ̟αρ. 2, 236 ̟αρ. 2, 237 ̟αρ. 1 και 2, 264 ̟ερ. β’, γ’, 270,
272, 275 ̟ερ.β’, 291 ̟αρ.1,3, 374, 380, 385 του Ποινικού Κώδικα».

2.

Στο άρθρο 9 του ν. 2928/2001 ( Α’ 141) ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 7 ως εξής:
«7. Σε υ̟οθέσεις σχετικές µε τις αξιό̟οινες ̟ράξεις των άρθρων 159, 159Α και
235 έως 237Α του Ποινικού Κώδικα, ακόµα κι αν δεν τελέσθηκαν στο ̟λαίσιο
εγκληµατικής οργάνωσης, είναι δυνατόν να ̟αρέχεται στους µάρτυρες
δηµοσίου συµφέροντος κατ’ άρθρο 45Β του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας,
στους ιδιώτες κατ’ άρθρο 253Β του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και σε
ο̟οιοδή̟οτε άλλο ̟ρόσω̟ο συµβάλλει ουσιωδώς στην α̟οκάλυψη των ως
άνω αξιο̟οίνων ̟ράξεων ή, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και στους
οικείους των ̟ροαναφερθέντων ̟ροσώ̟ων, η ̟ροβλε̟όµενη στις
̟αραγράφους 1 έως 5 ̟ροστασία α̟ό ̟ιθανολογούµενες ̟ράξεις εκφοβισµού
ή αντεκδίκησης.»

3.

Το στοιχείο ε’ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 ( Α’ 166)αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) δωροληψία και δωροδοκία ̟ολιτικών ̟ροσώ̟ων και δικαστικών
λειτουργών (άρθρα 159, 159Α και 237 ΠΚ),».

4.

Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3691/2008,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν κά̟οια α̟ό τις αξιό̟οινες ̟ράξεις νοµιµο̟οίησης εσόδων α̟ό
εγκληµατικές δραστηριότητες ή κά̟οιο α̟ό τα βασικά αδικήµατα των
στοιχείων γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 3 τελείται ̟ρος όφελος νοµικού ̟ροσώ̟ου
α̟ό φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου του
νοµικού ̟ροσώ̟ου και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτού µε βάση
εξουσία εκ̟ροσώ̟ησής του ή εξουσιοδότηση για τη λήψη α̟οφάσεων για
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λογαριασµό του ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτού, ε̟ιβάλλονται στο
νοµικό ̟ρόσω̟ο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:».
5.

Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 51 του ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι εισαγγελικές αρχές ενηµερώνουν αµέσως την κατά ̟ερί̟τωση αρµόδια
αρχή ή, αν ̟ρόκειται για µη υ̟όχρεο νοµικό ̟ρόσω̟ο, τον Υ̟ουργό
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων, για την άσκηση
̟οινικής δίωξης ε̟ί υ̟οθέσεων στις ο̟οίες υ̟άρχει εµ̟λοκή νοµικού
̟ροσώ̟ου υ̟ό την έννοια των ̟αραγράφων 1 και 2, καθώς και για τις
εκδιδόµενες σχετικές δικαστικές α̟οφάσεις. Με κοινή α̟όφαση των
Υ̟ουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων
∆ικαιωµάτων καθορίζονται η διαδικασία ε̟ιβολής των κυρώσεων, οι
αρµόδιες υ̟ηρεσίες είσ̟ραξης, ως και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου.»

6.

α. Στο άρθρο 26 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών
Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Ν.Π.∆.∆. ( κ.ν. 3528/2007, Α’ 26) ̟ροστίθεται
̟αράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ο υ̟άλληλος ̟ου έχει χαρακτηρισθεί ως µάρτυς δηµοσίου συµφέροντος
κατά το άρθρο 45Β του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, δεν ̟αραλεί̟εται σε
διαδικασία ̟ροαγωγής ούτε υ̟όκειται σε ο̟οιαδή̟οτε ̟ειθαρχική
διαδικασία ή τιµωρείται, α̟ολύεται ή καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο υφίσταται άλλη
δυσµενή διακριτική µεταχείριση αµέσως ή εµµέσως και ιδίως σε θέµατα
υ̟ηρεσιακής εξέλιξης, µετακίνησης ή το̟οθέτησης, κατά τη διάρκεια του
αναγκαίου για τη δικαστική διερεύνηση της υ̟όθεσης χρόνου.»
β. Στο άρθρο 110 του ν. 3528/2007 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 6 ως εξής:
«6. Αν σε υ̟οθέσεις σχετικές µε τις αξιό̟οινες ̟ράξεις των άρθρων 159, 159Α,
235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα ασκείται ̟ειθαρχική δίωξη
εναντίον υ̟αλλήλου ο ο̟οίος, µε τις ̟ληροφορίες ̟ου ̟αρέσχε στις διωκτικές
αρχές, συνέβαλε ουσιωδώς στην α̟οκάλυψη και δίωξή τους, για την συνέχιση
της διαδικασίας το ̟ειθαρχικό όργανο οφείλει να α̟οδείξει ότι η δίωξη ̟ου
άσκησε δεν οφείλεται στην ̟ροαναφερθείσα ουσιώδη συµβολή του
υ̟αλλήλου.»
γ. Στο άρθρο 125 του ν. 3528/2007 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 4 ως εξής:
«4. Κατά την ̟ροκαταρκτική εξέταση ̟ου ενεργείται για υ̟οθέσεις σχετικές
µε τις αξιό̟οινες ̟ράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του
Ποινικού Κώδικα, ̟ροστατεύεται ̟λήρως η ανωνυµία των υ̟αλλήλων, οι
ο̟οίοι, χωρίς να εµ̟λέκονται καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο στην τέλεση των ως άνω
̟ράξεων ή να α̟οβλέ̟ουν σε ίδιον όφελος, συµβάλλουν ουσιωδώς, µε τις
̟ληροφορίες ̟ου ̟αρέχουν, στην α̟οκάλυψη και δίωξή τους, ακόµα και αν
αυτοί δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος κατά το
άρθρο 45Β του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Μετά το ̟έρας της
159

̟ροκαταρκτικής εξετάσεως η ανωνυµία του υ̟αλλήλου ̟ροστατεύεται
εφόσον αυτός υ̟άγεται στο καθεστώς της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν.
2928/2001.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.18.: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ Π.∆. 85/2005
1.

Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης δ΄ «Τµήµα ∆΄ Ανάκτησης ̟εριουσιακών
στοιχείων και κεφαλαίων ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό εγκληµατικές
δραστηριότητες» της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 9 του Π.∆. 85/2005, ό̟ως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι αυτές της ̟αρ. 3 ̟ερ. α (Τµήµα
Κοινοτικών και Εθνικών Ε̟ιδοτήσεων και Χρηµατοδοτήσεων) ως ̟ρος τα
θέµατα:
Α̟ατών και ̟αρατυ̟ιών κατά των οικονοµικών συµφερόντων του Ελληνικού
∆ηµοσίου και της εθνικής οικονοµίας γενικότερα.
Παράνοµων χρηµατιστηριακών και τρα̟εζικών εργασιών και ̟αρανόµων
χρηµατο̟ιστωτικών συµβάσεων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων γενικά.
Παράνοµων ̟ροελεύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων και νοµιµο̟οίησης εσόδων
α̟ό εγκληµατικές δραστηριότητες του ν. 3691/2008 (Α΄ 166)
∆ωροδοκιών αλλοδα̟ών δηµόσιων λειτουργών στις διεθνείς ε̟ιχειρηµατικές
συναλλαγές
Άλλων ̟ερι̟τώσεων ̟αράνοµων δραστηριοτήτων, ̟αραλείψεων και
̟αρατυ̟ιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονοµικού ενδιαφέροντος σε
βάρος των συµφερόντων της Ελλάδας, ̟ου εµ̟ί̟τουν στις αρµοδιότητες του
Σ.∆.Ο.Ε., ο έλεγχος των ο̟οίων έχει ανατεθεί στη ∆ιεύθυνση Ειδικών
Υ̟οθέσεων µε α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ̟ου
εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 ̟αρ. 9 του ν. 3296/2004.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.19.: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ
Ό̟οιος, µε σκο̟ό τη διευκόλυνση, α̟όκρυψη ή συγκάλυψη κά̟οιας α̟ό τις
̟ράξεις ̟ου αναφέρονται στα άρθρα 159Α ̟αρ. 1, 236 ̟αρ. 1 και 2, 237 ̟αρ.
2, 237Α ̟αρ. 2 και 237Β ̟αρ. 1 του Ποινικού Κώδικα:
α) τηρεί λογαριασµούς εκτός των βιβλίων της ε̟ιχείρησής του,
β) διενεργεί συναλλαγές εκτός βιβλίων ή ανε̟αρκώς ̟ροσδιορισµένες σε
αυτά,
γ) καταχωρίζει ανύ̟αρκτες δα̟άνες ή υ̟οχρεώσεις, ή
δ) καταρτίζει ή χρησιµο̟οιεί τιµολόγιο ή άλλο λογιστικό έγγραφο µε
αναληθές ̟εριεχόµενο,
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, αν η ̟ράξη του δεν τιµωρείται
βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
- ΣΥΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΛΙΜΕΝΩΝ
1.

Συνιστάται στο Υ̟ουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων
(Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δηµόσια υ̟ηρεσία µε διοικητική και οικονοµική
αυτοτέλεια, ε̟ο̟τευόµενη α̟ό τον Υ̟ουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου ως ̟ρος
τον έλεγχο νοµιµότητας των ̟ράξεών της.
Η Ρ.Α.Λ. έχει νοµική ̟ροσω̟ικότητα και ̟αρίσταται αυτοτελώς σε κάθε
είδους δίκες ̟ου έχουν ως αντικείµενο ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις της ή έννοµες
σχέσεις ̟ου την αφορούν.

2.

Η Ρ.Α.Λ. συγκροτείται α̟ό εννέα (9) µέλη και ε̟ικουρείται στη λειτουργία
της α̟ό οργανικές µονάδες, οι ο̟οίες εξειδικεύονται µε το Π.∆. της ̟αρ. 9β
του ̟αρόντος.
Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. ορίζονται για διετή θητεία, η ο̟οία µ̟ορεί να ανανεωθεί
για µία µόνον φορά, µε ̟ράξη του Υ̟ουργικού Συµβουλίου κατό̟ιν
εισήγησης του Υ̟ουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Εξ αυτών ένα µέλος είναι ο
Πρόεδρος, ένα ο Αντι̟ρόεδρος και δυο Εισηγητές, οι ο̟οίοι είναι ̟λήρους
και α̟οκλειστικής α̟ασχόλησης.

3.

Τα µέλη της Ρ.Α.Λ., τα ο̟οία α̟ολαµβάνουν ̟ροσω̟ικής και λειτουργικής
ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, είναι ̟ρόσω̟α
αναγνωρισµένου κύρους ̟ου διακρίνονται για την ε̟ιστηµονική τους
κατάρτιση και την ειδικότερη γνώση της λειτουργίας των λιµένων και του
δικαίου του ανταγωνισµού και διαθέτουν εµ̟ειρία σε ναυτιλιακές και
ε̟ιχειρηµατικές δραστηριότητες.

4.

Οι α̟οδοχές του Προέδρου, του Αντι̟ροέδρου και των δυο Εισηγητών της
Ρ.Α.Λ. και των υ̟ολοί̟ων µελών, καθώς και το ύψος της ηµερήσιας
α̟οζηµίωσης και των δα̟ανών µετακίνησής τους καθορίζονται µε κοινή
α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, µε την
ε̟ιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010 (Α` 40).

5.

Οι υ̟οθέσεις ̟ου άγονται ενώ̟ιον της Ρ.Α.Λ. ανατίθενται µε ̟ράξη του
Προέδρου σε Εισηγητή και εισάγονται ̟ρος συζήτηση και α̟όφαση ενώ̟ιόν
της.
Η Ρ.Α.Λ. βρίσκεται σε α̟αρτία και συνεδριάζει νόµιµα, εφόσον µετέχουν στη
συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ο Αντι̟ρόεδρος, ο Εισηγητής ̟ου έχει οριστεί για τη
συγκεκριµένη υ̟όθεση, και δύο τουλάχιστον µέλη, α̟οφασίζει δε κατά
̟λειοψηφία των ̟αρόντων. Στις συνεδριάσεις και διασκέψεις συµµετέχει ο
Εισηγητής ̟ου έχει οριστεί για τη συγκεκριµένη υ̟όθεση χωρίς δικαίωµα
ψήφου. Σε ̟ερί̟τωση ισοψηφίας υ̟ερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
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Οι κανόνες ̟ου καθορίζουν τη διαδικασία λήψης α̟οφάσεων α̟ό τη Ρ.Α.Λ.,
κατά την εξέταση των υ̟οθέσεων ̟ου συζητούνται ενώ̟ιόν της ορίζονται µε
το Π.∆. της ̟αρ. 9β.
6.

Οι εκτελεστές ̟ράξεις της Ρ.Α.Λ. κοινο̟οιούνται στον ενδιαφερόµενο και
στον Υ̟ουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Κατ` αυτών χωρεί αίτηση
αναθεώρησης, η ο̟οία ασκείται µέσα σε τριάντα ηµέρες α̟ό τη γνώση ή την
κοινο̟οίησή της α̟ό τον ενδιαφερόµενο ή τον Υ̟ουργό Ναυτιλίας και
Αιγαίου. Η εκδιδόµενη ε̟ί της αιτήσεως αναθεώρησης α̟όφαση υ̟όκειται σε
αίτηση ακυρώσεως ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.

7.

Με το Π.∆. της ̟αραγράφου 9β ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά
µε τις αρµοδιότητες του Προέδρου και Αντι̟ροέδρου της Ρ.Α.Λ., την
̟ροσω̟ική κατάσταση των µελών της, τις ̟ερι̟τώσεις έκ̟τωσης α̟ό τη θέση
ή την αναστολή της ιδιότητάς τους, τα ασυµβίβαστα και τους ̟εριορισµούς
για την άσκηση των ε̟αγγελµατικών τους δραστηριοτήτων ̟ου συνε̟άγεται
η ιδιότητα του µέλους της Ρ.Α.Λ., καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.

8. α. Η Ρ.Α.Λ. είναι αρµόδια για την ̟αρακολούθηση της εφαρµογής των όρων
και διατάξεων των συµβάσεων ̟αραχώρησης στους λιµένες, την τήρηση των
υ̟οχρεώσεων των λιµένων στο ̟λαίσιο της σχετικής κείµενης – εθνικής και
ευρω̟αϊκής – νοµοθεσίας, κυρίως σε σχέση µε δηµόσιες συµβάσεις, συµβάσεις
̟αραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισµού, την υ̟οχρέωση ̟αροχής
δηµόσιας υ̟ηρεσίας στον λιµενικό τοµέα, την διαµεσολάβηση και ε̟ίλυση
διαφορών µεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, την διαχείριση
̟αρα̟όνων, και την λήψη δεσµευτικών α̟οφάσεων ε̟ί αυτών σε εύλογο
χρονικό διάστηµα, την υ̟οστήριξη ̟ρος τις αρµόδιες αρχές για την κατάρτιση
̟ροδιαγραφών δηµοσίων συµβάσεων (̟αραχωρήσεις, εκµίσθωση χερσαίας
ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων ̟ου ̟ροτείνονται α̟ό τον φορέα
διαχείρισης, την ̟αρακολούθηση της εφαρµογής των όρων των δηµοσίων
συµβάσεων εξασφαλίζοντας ιδίως την τήρηση του συµφωνηµένου ε̟ι̟έδου
εξυ̟ηρέτησης, ̟ροσδιορίζοντας τα ε̟ί̟εδα α̟όδοσης, ε̟ενδύσεων,
δηµιουργίας θέσεων α̟ασχόλησης και την συµµόρφωση µε τους
χρηµατοοικονοµικούς στόχους, την εξασφάλιση - σε συνεργασία µε την
Ε̟ιτρο̟ή Ανταγωνισµού - της ̟ιστής εφαρµογής της αντιµονο̟ωλιακής
νοµοθεσίας στον κλάδο, την α̟οτρο̟ή κατάχρησης δεσ̟όζουσας θέσης,
εναρµονισµένων ̟ρακτικών, εξοντωτικής τιµολόγησης και άλλων ̟ρακτικών
̟ου στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό, την έκδοση δεσµευτικών οδηγιών για
θέµατα σχετικά µε την α̟λούστευση, διαφάνεια και εναρµόνιση τελών κοινού
ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιµένες, ̟ροωθώντας τον υγιή
ανταγωνισµό µεταξύ εγχώριων λιµένων, την γνωµοδότηση ε̟ί της
µεθοδολογίας και του καθορισµού των τελών λιµενικών υ̟ηρεσιών και των
τελών λιµενικών υ̟οδοµών, τη γνωµοδότηση – κατό̟ιν σχετικού ερωτήµατος
– στο Υ̟ουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ε̟ί ειδικών θεµάτων λιµένων ̟εριλαµβανοµένων και µέτρων για την ανά̟τυξη και εκσυγχρονισµό του
εθνικού λιµενικού συστήµατος.
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β. Η Ρ.Α.Λ. συνεργάζεται µε την Ε̟ιτρο̟ή Ανταγωνισµού και µ̟ορεί να ζητεί
τη γνώµη της σε θέµατα ανταγωνισµού ή να ̟αρα̟έµ̟ει σε αυτήν υ̟οθέσεις,
οι ο̟οίες ενδέχεται να εµ̟ί̟τουν στις ρυθµίσεις του ν. 3959/2011 και στην
αρµοδιότητα της Ε̟ιτρο̟ής Ανταγωνισµού.
9.

10.

α. Στη Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γενική ∆ιεύθυνση, της ο̟οίας ̟ροΐσταται Γενικός
∆ιευθυντής.
Η Γενική ∆ιεύθυνση α̟οτελείται α̟ό µία ∆ιεύθυνση Παρακολούθησης και
Ελέγχου Αγοράς, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει ο̟ωσδή̟οτε Τµήµατα Νοµικής και
Οικονοµικής Τεκµηρίωσης, και µία ∆/νση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής
Υ̟οστήριξης, η ο̟οία µε τα αντίστοιχα τµήµατα εξασφαλίζει την αυτοτελή
διοίκηση του ̟ροσω̟ικού και οικονοµική διαχείριση των ̟όρων της Ρ.Α.Λ.
Για τη νοµική υ̟οστήριξη της Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γραφείο Νοµικής
Υ̟οστήριξης , υ̟αγόµενο α̟ευθείας στον Πρόεδρο αυτής.
β. Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών µονάδων της Ρ.Α.Λ. σε
διευθύνσεις, τµήµατα και γραφεία, οι αρµοδιότητες αυτών, ο τρό̟ος
̟ρόσληψης ή ε̟ιλογής και οι αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντή, των
διευθυντών και των ̟ροϊσταµένων των τµηµάτων και γραφείων, τα ̟ροσόντα
του ̟ροσω̟ικού, η κατανοµή αυτού σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο
σχετικό θέµα καθορίζονται µε ̟ροεδρικό διάταγµα, το ο̟οίο εκδίδεται
ύστερα α̟ό ̟ρόταση των Υ̟ουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου, Οικονοµικών
και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ύστερα
α̟ό γνώµη της Ρ.Α.Λ.
γ. Για την στελέχωση των οργανικών µονάδων της Ρ.Α.Λ. συνιστώνται
τριάντα ̟έντε θέσεις µόνιµου και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ̟ροσω̟ικού. Ειδικότερα :
αα. Ειδικό ε̟ιστηµονικό Προσω̟ικό : είκοσι ̟έντε (25) θέσεις
ββ. ∆ιοικητικό Προσω̟ικό : δέκα (10) θέσεις
Ε̟ι̟ροσθέτως συνιστώνται τρεις (3) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, οι
ο̟οίοι στελεχώνουν το Γραφείο Νοµικής Υ̟οστήριξης, δύο (2) θέσεις ειδικών
συνεργατών, ως µετακλητών υ̟αλλήλων, οι ο̟οίοι ε̟ικουρούν τον Πρόεδρο
της Ρ.Α.Λ. και έχουν τα ̟ροσόντα ̟ου ορίζονται στο Π.∆. 63/2005, και δύο
(2) θέσεις δηµοσιογράφων.
Με το ανωτέρω ̟ροεδρικό διάταγµα είναι δυνατή η αύξηση του αριθµού των
ανωτέρω θέσεων, οι ο̟οίες όµως σε καµµία ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορεί να
υ̟ερβούν συνολικά τις ̟ενήντα (50).
α. Η ̟λήρωση των θέσεων γίνεται µε : α) διορισµό ή ̟ρόσληψη
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, β) µε µετάταξη ή α̟όσ̟αση
µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υ̟αλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ό̟ως
αυτός ορίζεται α̟ό το άρθρο 14 ̟αρ. 1 του ν. 2190/1994.
Η µετάταξη και η α̟όσ̟αση διενεργούνται µε κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου και του αρµόδιου κατά ̟ερί̟τωση Υ̟ουργού, χωρίς
τη γνώµη υ̟ηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου οργάνου, οι δε µετατασσόµενοι

163

και α̟οσ̟ώµενοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα ̟ροσόντα του αντίστοιχου
διοριζόµενου ή ̟ροσλαµβανόµενου.
β. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι δυνατόν να
α̟οσ̟άται ή µετατάσσεται στη Ρ.Α.Λ. ̟ροσω̟ικό ̟ου υ̟ηρετεί σε νοµικά
̟ρόσω̟α ε̟ο̟τευόµενα α̟ό τον Υ̟ουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου,
συµ̟εριλαµβανοµένων των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε., σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
11.

Οι ̟όροι της Ρ.Α.Λ. ̟ροέρχονται α̟ό τέλος, το ο̟οίο ε̟ιβάλλεται ετησίως µε
α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ε̟ί των
Οργανισµών Λιµένων Α.Ε. και των Λιµενικών Ταµείων. Το ύψος του τέλους
δεν µ̟ορεί να είναι ανώτερο α̟ό 0,2% των ετήσιων εσόδων για τα Λιµενικά
Ταµεία και 0,3% για τους Οργανισµούς Λιµένων Α.Ε.. Με α̟όφαση των
ανωτέρω Υ̟ουργών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία είσ̟ραξης
και α̟όδοσης του τέλους αυτού.
Η Ρ.Α.Λ. είναι δυνατόν να ε̟ιχορηγείται α̟ό τον τακτικό ̟ροϋ̟ολογισµό
του Υ̟ουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε ̟οσοστό ̟ου δεν µ̟ορεί να
υ̟ερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου ̟ροϋ̟ολογισµού της.

12.

α) Με αιτιολογηµένη α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους εγγραφή ή
αύξηση ̟ιστώσεων στον ̟ροϋ̟ολογισµό της µε µείωση άλλων ̟ιστώσεων.
β) Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να διατίθεται
ετησίως ̟οσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) του α̟οθεµατικού της Ρ.Α.Λ. για
τη χρηµατοδότηση µελετών και εκτέλεσης δηµόσιων λιµενικών έργων και
υ̟οδοµών. Με την ίδια α̟όφαση ορίζονται τα έργα, για τα ο̟οία διατίθεται
το ̟ιο ̟άνω ̟οσό, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα και αναγκαία
λε̟τοµέρεια.
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Άρθρο δεύτερο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.3864/2010 «ΠΕΡΙ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ»
A.1 Το άρθρο 2 του νόµου 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Σκο̟ός, έδρα, διάρκεια
1. Σκο̟ός του Ταµείου είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας
του ελληνικού τρα̟εζικού συστήµατος, ̟ρος χάριν του δηµοσίου
συµφέροντος, και το Ταµείο ενεργεί σε συµµόρφωση µε τις δεσµεύσεις της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ̟ου α̟ορρέουν α̟ό το νόµο 4046/2012 (Α’ 28), ό̟ως
αυτές ε̟ικαιρο̟οιούνται δυνάµει της ̟αραγράφου 3.δ΄του άρθρου 1 του
ίδιου νόµου.
2. Στο ̟λαίσιο του σκο̟ού του το Ταµείο:
α) Παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση στα ̟ιστωτικά ιδρύµατα και στα
µεταβατικά ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου συστήνονται σύµφωνα µε το άρθρο 63Ε
του νόµου 3601/2007, µε όρους ̟ου υ̟ηρετούν τη χρηστή διαχείριση της
̟εριουσίας του Ταµείου.
β) Παρακολουθεί και αξιολογεί, για τα ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου έχουν λάβει
κεφαλαιακή ενίσχυση α̟ό το Ταµείο, το βαθµό συµµόρφωσης µε τα σχέδια
αναδιάρθρωσής τους, διασφαλίζοντας ̟αράλληλα την ε̟ιχειρησιακή τους
αυτονοµία. Το Ταµείο διασφαλίζει τη µε όρους αγοράς λειτουργία τους, µε
τρό̟ο ώστε να ̟ροάγεται η κατά διαφανή τρό̟ο συµµετοχή ιδιωτών στο
κεφάλαιό τους και να τηρούνται οι ̟ερί κρατικών ενισχύσεων κανόνες.
γ) Ασκεί τα δικαιώµατα του µετόχου ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την συµµετοχή του
στα ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, ό̟ως τα
δικαιώµατα αυτά ορίζονται στον ̟αρόντα νόµο και σε συµφωνίες-̟λαίσιο
̟ου συνά̟τει µε τα εν λόγω ̟ιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε την ̟αράγραφο
5 του άρθρου 6 για τη ρύθµιση των σχέσεών του µε αυτά, σε συµµόρφωση µε
κανόνες ̟ου υ̟ηρετούν τη χρηστή διαχείριση της ̟εριουσίας του Ταµείου και
µε τους κανόνες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ερί κρατικών ενισχύσεων και
ανταγωνισµού.
δ) ∆ιαθέτει µέρος ή το σύνολο των χρηµατο̟ιστωτικών µέσων ̟ου έχουν
εκδοθεί α̟ό τα ̟ιστωτικά ιδρύµατα στα ο̟οία συµµετέχει, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 8.
ε) Ασκεί τα δικαιώµατά του στα µεταβατικά ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου
συστήνονται σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ̟αρόντος νόµου και του ν. 3601/2007.
Ως ̟ιστωτικά ιδρύµατα, στο ̟λαίσιο του ̟αρόντος νόµου, νοούνται τα
̟ιστωτικά ιδρύµατα, κατά την έννοια του ν. 3601/2007, ̟ου λειτουργούν
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νόµιµα στην Ελλάδα κατό̟ιν άδειας της Τρά̟εζας της Ελλάδας,
συµ̟εριλαµβανοµένων των υ̟οκαταστηµάτων αυτών ̟ου λειτουργούν στην
αλλοδα̟ή καθώς και των θυγατρικών αλλοδα̟ών ̟ιστωτικών ιδρυµάτων ̟ου
λειτουργούν στην Ελλάδα.
3. Το Ταµείο ενεργεί βάσει ολοκληρωµένης στρατηγικής, η ο̟οία α̟οτελεί
αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, της Τρά̟εζας
της Ελλάδος και του Ταµείου, ό̟ως αυτή κάθε φορά ε̟ικαιρο̟οιείται.
4. Στο σκο̟ό του Ταµείου δεν εντάσσεται η ̟ροσωρινή ενίσχυση της
ρευστότητας, ̟ου ̟αρέχεται µε βάση το ν. 3723/2008 ή στο ̟λαίσιο
λειτουργίας του ευρωσυστήµατος και της Τρά̟εζας της Ελλάδος.
5. Στο σκο̟ό του Ταµείου δεν εντάσσονται η ̟αρακολούθηση και ο έλεγχος
των ̟ράξεων και α̟οφάσεων των οργάνων της ειδικής εκκαθάρισης
̟ιστωτικών ιδρυµάτων. Τα µέλη των συλλογικών οργάνων του Ταµείου δεν
έχουν καµία εξουσία ή αρµοδιότητα ως ̟ρος ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις των
οργάνων ̟ου έχουν την ευθύνη διεξαγωγής της ειδικής εκκαθάρισης
̟ιστωτικών ιδρυµάτων.
6. Το Ταµείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκεια του ορίζεται µέχρι και την
30ή Ιουνίου 2017.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κατά την αρχική ηµεροµηνία λήξης της διάρκειας του
Ταµείου υφίστανται εν ισχύ τίτλοι ̟αραστατικοί δικαιωµάτων κτήσης
µετοχών, η διάρκεια του Ταµείου ̟αρατείνεται αυτόµατα για ένα (1) ακόµα
έτος. Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών, δύναται να ̟αρατείνεται η
διάρκεια του Ταµείου έως το µέγιστο δύο (2) έτη, εφόσον είναι αναγκαίο για
την εκ̟λήρωση των σκο̟ών του.
A.2. Το άρθρο 6 του νόµου 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
∆ιαδικασίες ενεργο̟οίησης του Ταµείου
1. Πιστωτικό ίδρυµα, το ο̟οίο έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιµο α̟ό την
Τρά̟εζα της Ελλάδος, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση της εφαρµογής των διατάξεων
του ̟αρόντος νόµου, µ̟ορεί να υ̟οβάλει αίτηµα στο Ταµείο για κεφαλαιακή
ενίσχυση και µέχρι το ύψος του ̟οσού ̟ου ̟ροσδιορίζεται α̟ό την Τρά̟εζα
της Ελλάδας, σύµφωνα µε την ̟αρακάτω διαδικασία:
α) Η Τρά̟εζα της Ελλάδος ̟ροσδιορίζει το κεφαλαιακό έλλειµµα του
̟ιστωτικού ιδρύµατος και ζητά α̟ό το τελευταίο να υ̟οβάλει σχέδιο
αναδιάρθρωσης το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει όλα τα µέτρα ̟ου το ̟ιστωτικό
ίδρυµα αναλαµβάνει να εφαρµόσει, ώστε να καλύψει το εν λόγω
κεφαλαιακό έλλειµµα. Ως ̟ρος ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου έχουν ήδη λάβει
κεφαλαιακή
ενίσχυση,
υ̟οβάλλεται
τρο̟ο̟οιηµένο
σχέδιο
αναδιάρθρωσης.
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β) Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, ή το τρο̟ο̟οιηµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης,
α̟αριθµούνται τα είδη των µέτρων άντλησης κεφαλαίου ή ̟εριορισµού
των κεφαλαιακών αναγκών ̟ου ̟ρόκειται να αναληφθούν α̟ό το
̟ιστωτικό ίδρυµα, ο χρόνος λήψης και η διάρκεια του κάθε µέτρου καθώς
και η αναµενόµενη ε̟ίδραση αυτού στο κεφαλαιακό έλλειµµα του
̟ιστωτικού ιδρύµατος, µε στόχο την ελαχιστο̟οίηση της ανάγκης για
̟αροχή κρατικής ενίσχυσης α̟ό το Ταµείο. Τα ως άνω µέτρα µ̟ορούν να
συνίστανται , µεταξύ άλλων, στα εξής:
α. µη διανοµή κερδών,
β. αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του ̟ιστωτικού ιδρύµατος,
γ. ̟ωλήσεις στοιχείων ενεργητικού και χαρτοφυλακίων ή κλάδων
δραστηριότητας για την άντληση κεφαλαίων,
δ. ̟ράξεις µεταβίβασης κινδύνου ή τιτλο̟οίησης χαρτοφυλακίων,
ε. ̟ράξεις
διαχείρισης
̟αθητικού,
συµ̟εριλαµβανοµένων
εθελοντικών µετατρο̟ών τίτλων υβριδικού κεφαλαίου και τίτλων
µειωµένης εξασφάλισης σε τίτλους ̟ου ̟ροσµετρώνται στα ίδια
κεφάλαια κατηγορίας 1 του ̟ιστωτικού ιδρύµατος, οι ο̟οίες θα
̟ρέ̟ει να συµβάλλουν στη δηµιουργία κεφαλαίων κατά 100 %, αν
οι κεφαλαιακές ανάγκες δεν µ̟ορούν να καλυφθούν ̟λήρως,
στ.
καταγραφή των τίτλων ή υ̟οχρεώσεων ε̟ί των ο̟οίων δύναται να
ε̟ιβληθούν τα υ̟οχρεωτικά µέτρα του άρθρου 6α καθώς και τις
διαδικασίες ̟ου θα ̟ρέ̟ει να εφαρµοστούν ώστε το ̟ιστωτικό
ίδρυµα να συµµορφωθεί µε τις α̟αιτήσεις του άρθρου 6α.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, αρχικό ή τρο̟ο̟οιηµένο, ̟ρέ̟ει ακόµα να
̟εριγράφει, υ̟ό το ̟ρίσµα συντηρητικών εκτιµήσεων, µε ̟οιο τρό̟ο το
̟ιστωτικό ίδρυµα θα ̟αραµείνει βιώσιµο για τα ε̟όµενα τρία (3) έως
̟έντε (5) έτη.
γ) Σε συνέχεια της αξιολόγησης της βιωσιµότητας, η ο̟οία ε̟ίσης λαµβάνει
υ̟όψη το ανωτέρω σχέδιο αναδιάρθρωσης (ή τρο̟ο̟οιηµένο σχέδιο
αναδιάρθρωσης), η Τρά̟εζα της Ελλάδος ̟αρέχει σύσταση στο ̟ιστωτικό
ίδρυµα ̟ου έχει κριθεί βιώσιµο να υ̟οβάλει στο Ταµείο αίτηµα για
κεφαλαιακή ενίσχυση.
2. Κατά την υ̟οβολή του αιτήµατος α̟ό το ̟ιστωτικό ίδρυµα για την ̟αροχή
της α̟αραίτητης για τη βιωσιµότητά του κεφαλαιακής ενίσχυσης α̟ό το
Ταµείο, το ̟ιστωτικό ίδρυµα υ̟οβάλει ταυτόχρονα το σχέδιο αναδιάρθρωσης
(ή το τρο̟ο̟οιηµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά ̟ερί̟τωση), την ε̟ιστολή
της Τρά̟εζας της Ελλάδος µε την ο̟οία ̟ροσδιορίζεται το κεφαλαιακό
έλλειµµα ̟ου αναφέρεται στην ̟ερί̟τωση α της ̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος
και ε̟ιστολή της Τρά̟εζας της Ελλάδος στην ο̟οία αναφέρεται ότι το
̟ιστωτικό ίδρυµα θα είναι βιώσιµο, εφόσον καλύψει το κεφαλαιακό του
έλλειµµα.
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3. Το Ταµείο µ̟ορεί, κατό̟ιν διαβούλευσης µε την Τρά̟εζα της Ελλάδος, να
ζητήσει α̟ό το ̟ιστωτικό ίδρυµα να γίνουν αλλαγές ή ̟ροσθήκες στο εν λόγω
σχέδιο αναδιάρθρωσης. Κατό̟ιν της έγκρισης του σχεδίου α̟ό το Ταµείο,
αυτό διαβιβάζεται στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών και υ̟οβάλλεται α̟ό το
Υ̟ουργείο Οικονοµικών στην Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ̟ρος έγκριση.
4. Κατό̟ιν της έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης ή του τρο̟ο̟οιηθέντος
σχεδίου αναδιάρθρωσης α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, το Ταµείο ̟αρέχει
την κατά το άρθρο 7 κεφαλαιακή ενίσχυση, µόνο εφόσον η Πράξη του
Υ̟ουργικού Συµβουλίου ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 6α
έχει δηµοσιευθεί, τηρουµένων σε κάθε ̟ερί̟τωση της νοµοθεσίας της Ε.Ε. ̟ερί
κρατικών ενισχύσεων και των ακολουθούµενων ̟ρακτικών της Ευρω̟αϊκής
Ε̟ιτρο̟ής.
5. Το Ταµείο ̟αρακολουθεί και αξιολογεί την ̟ροσήκουσα εφαρµογή του
σχεδίου αναδιάρθρωσης καθώς και, κατά ̟ερί̟τωση, κάθε τυχόν
τρο̟ο̟οιηµένου σχεδίου αναδιάρθρωσης, και οφείλει ̟εραιτέρω να ̟αράσχει
στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών κάθε αναγκαία ̟ληροφορία, ̟ροκειµένου να
διασφαλίζεται η ενηµέρωση της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής. Για την
̟ραγµατο̟οίηση του σκο̟ού του Ταµείου, το Ταµείο καθορίζει το
̟ερίγραµµα της «συµφωνίας ̟λαίσιο» µε το ̟ιστωτικό ίδρυµα, το ο̟οίο
α̟οδέχεται και υ̟ογράφει τη «συµφωνία - ̟λαίσιο».
6. Το Ταµείο, µετά α̟ό α̟όφαση της Τρά̟εζας της Ελλάδος, χορηγεί σε
̟ιστωτικό ίδρυµα το ο̟οίο έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιµο α̟ό την
Τρά̟εζα της Ελλάδος και το ο̟οίο έχει υ̟οβάλει αίτηµα κεφαλαιακής
ενίσχυσης, βεβαίωση µε την ο̟οία δεσµεύεται ότι θα συµµετάσχει στην
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω ̟ιστωτικού ιδρύµατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, µέχρι του ̟οσού ̟ου ̟ροσδιορίζεται
α̟ό την Τρά̟εζα της Ελλάδος. Το Ταµείο χορηγεί τη βεβαίωση, χωρίς την
τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6α, εφόσον: α) έχει εγκριθεί α̟ό την
Τρά̟εζα της Ελλάδος το ως άνω αίτηµα του ̟ιστωτικού ιδρύµατος, και µαζί
µε το σχέδιο αναδιάρθρωσης έχει γνωστο̟οιηθεί και στην Ευρω̟αϊκή
Ε̟ιτρο̟ή και β) η Τρά̟εζα της Ελλάδος κρίνει τη χορήγηση της βεβαίωσης
αναγκαία αφενός ̟ροκειµένου το ̟ιστωτικό ίδρυµα να συνεχίσει
α̟ρόσκο̟τα τη λειτουργία του (going concern) και να ̟ληροί τις α̟αιτήσεις
κεφαλαιακής ε̟άρκειας σύµφωνα µε τις α̟οφάσεις της Τρά̟εζας της Ελλάδος
και αφετέρου για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τρα̟εζικού
συστήµατος. Η κεφαλαιακή ενίσχυση δίδεται α̟ό το Ταµείο, µόνο κατό̟ιν
της έγκρισης της ενίσχυσης α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή και της
δηµοσίευσης της Πράξεως του Υ̟ουργικού Συµβουλίου ̟ου ̟ροβλέ̟εται
στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 6α. Η ανωτέρω δέσµευση του Ταµείου δεν
ισχύει σε ̟ερί̟τωση ̟ου για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ανακληθεί η άδεια του
̟ιστωτικού ιδρύµατος κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 8 του ν. 3601/2007,
ή έχουν ληφθεί τα µέτρα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 63Β του ν. 3601/2007,
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ή έχει αρχίσει διαδικασία ή λήψη µέτρων για την ανάκληση της άδειας του
̟ριν α̟ό την έναρξη της διαδικασίας της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.
7. Εάν το Ταµείο χορηγήσει τη βεβαίωση ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο
6, το Ταµείο µέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου του
̟ιστωτικού ιδρύµατος: (α) ορίζει έως δύο εκ̟ροσώ̟ους του στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ̟ιστωτικού ιδρύµατος, ̟ου έχουν όλες τις εξουσίες ̟ου
ορίζονται στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 10 και εισηγούνται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση των συµφερόντων του
Ταµείου και ε̟ιβλέ̟ουν τη λήψη τους και β) µ̟ορεί να ζητά α̟ό το
̟ιστωτικό ίδρυµα κάθε στοιχείο και ̟ληροφορία ̟ου θεωρεί α̟αραίτητα για
την εκ̟λήρωση του σκο̟ού του, να διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due
diligence) και γενικά να ασκεί τα δικαιώµατα του, κατ` εφαρµογή του άρθρου
11.
Τα ίδια δικαιώµατα έχει το Ταµείο εάν ̟ροκαταβάλει την εισφορά ̟ου
̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 8. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, η
ο̟οία εκδίδεται ύστερα α̟ό γνώµη του Ταµείου, µ̟ορεί να καθορίζονται
̟εραιτέρω θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης για το χρονικό διάστηµα ̟ου
ακολουθεί την έκδοση της δεσµευτικής βεβαίωσης ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην
̟αράγραφο 6 του ̟αρόντος ή την ̟ροκαταβολή της εισφοράς του Ταµείου
σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 8, έως την
̟ιστο̟οίηση καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου.
8. Το Ταµείο ενόψει της συµµετοχής του, κατά τις διατάξεις του ̟αρόντος
νόµου, σε κεφαλαιακή ενίσχυση ̟ιστωτικού ιδρύµατος ,το ο̟οίο έχει
αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιµο α̟ό την Τρά̟εζα της Ελλάδος,
̟ροκαταβάλλει την εισφορά του ή µέρος της εισφοράς αυτής και µέχρι του
̟οσού ̟ου ̟ροσδιορίζεται α̟ό την Τρά̟εζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του ̟αρόντος άρθρου και του άρθρου 6α, ύστερα α̟ό α̟όφαση
της Τρά̟εζας της Ελλάδας, εφόσον:
α.
έχει υ̟οβληθεί α̟ό το ̟ιστωτικό ίδρυµα αίτηµα κεφαλαιακής
ενίσχυσης, το ο̟οίο συνοδεύεται α̟ό σχέδιο αναδιάρθρωσης,
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 του ̟αρόντος άρθρου,
β.
το αίτηµα αυτό έχει εγκριθεί α̟ό την Τρά̟εζα της Ελλάδος και
έχει γνωστο̟οιηθεί και εγκριθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή,
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3,
γ.
η Τρά̟εζα της Ελλάδος κρίνει ότι η ̟ροκαταβολή της εισφοράς
είναι αναγκαία, ̟ροκείµενου να ̟ροστατεύεται η σταθερότητα
του ̟ιστωτικού συστήµατος και να διασφαλίζεται η συνεισφορά
του ̟ιστωτικού συστήµατος στην ανά̟τυξη της ̟ραγµατικής
οικονοµίας και
δ.
το ̟ιστωτικό ίδρυµα έχει συνάψει µε το Ταµείο και το ΕΤΧΣ, ως
εκ τρίτου συµβαλλόµενο, σύµβαση ̟ροεγγραφής.
Η ̟ροκαταβαλλόµενη εισφορά κατατίθεται σε λογαριασµό του ̟ιστωτικού
ιδρύµατος ̟ου τηρείται στην Τρά̟εζα της Ελλάδος α̟οκλειστικά για το
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σκο̟ό συµµετοχής του Ταµείου στην ως άνω κεφαλαιακή ενίσχυση, και
α̟οδεσµεύεται µε την ̟ιστο̟οίηση της καταβολής του κεφαλαίου κατά την
̟αράγραφο 2 του άρθρου 11 και την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν.
2190/1920. Αν η εισφορά συνίσταται σε τίτλους τηρούµενους στο Σύστηµα
Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, ως δεσµευµένος λογαριασµός στην Τρά̟εζα
της Ελλάδος νοείται είτε εκείνος τον ο̟οίο τηρεί το ίδιο το ̟ιστωτικό ίδρυµα
ως φορέας στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, είτε εκείνος τον
ο̟οίο τηρεί η Τρά̟εζα της Ελλάδος, ως φορέας του ως άνω Συστήµατος, υ̟ό
την ιδιότητα του θεµατοφύλακα του ̟ιστωτικού ιδρύµατος.
Έως την α̟οδέσµευση της ως άνω εισφοράς, η εισφορά µ̟ορεί να
χρησιµο̟οιηθεί α̟οκλειστικά για τη διασφάλιση ρευστότητας µέσω
συναλλαγών ̟ώλησης και ε̟αναγοράς µε αντισυµβαλλόµενους της αγοράς
(εξασφαλίζοντας το δικαίωµα ε̟αναγοράς των ίδιων κινητών αξιών στους
όρους της συναλλαγής ε̟αναγοράς) ή/ και µέσω της Ευρω̟αϊκής Κεντρικής
Τρά̟εζας ή της Τρά̟εζας της Ελλάδος, στο ̟λαίσιο του Ευρωσυστήµατος.
Στην ̟ερί̟τωση αυτή εφαρµόζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας Συστήµατος
Παρακολούθησης Συναλλαγών ε̟ί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή, ό̟ως ισχύει
κάθε φορά.
Αν η συµµετοχή του Ταµείου στην κεφαλαιακή ενίσχυση, είναι µικρότερη
α̟ό το ̟οσό ̟ου ̟ροκαταβλήθηκε, καθώς και αν η κεφαλαιακή ενίσχυση δεν
̟ραγµατο̟οιηθεί, το Ταµείο έχει αξίωση για ε̟ιστροφή του υ̟ερβάλλοντος ή
ολόκληρου του ̟οσού κατά ̟ερί̟τωση, µε ε̟ιτόκιο ̟ου ορίζεται µε α̟όφαση
του Υ̟ουργού Οικονοµικών, ύστερα α̟ό εισήγηση της Τρά̟εζας της Ελλάδος
και γνώµη του Ταµείου.
Αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ̟ιστωτικού ιδρύµατος ̟ριν α̟ό την
ολοκλήρωση της κεφαλαιακής ενίσχυσης και συσταθεί µεταβατικό ̟ιστωτικό
ίδρυµα κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 Ε του ν. 3601/2007, άρθρου ̟ου έχει
̟ροστεθεί µε το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 (Α’ 218), οι τίτλοι του ΕΤΧΣ, οι
ο̟οίοι είχαν δοθεί ως ̟ροκαταβαλλόµενη εισφορά του Ταµείου σύµφωνα µε
τις διατάξεις της ̟αρούσας ̟αραγράφου, α̟οτελούν ̟εριουσία του
µεταβατικού ̟ιστωτικού ιδρύµατος.
Η διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα ̟ροηγούµενα εδάφια εφαρµόζεται
ύστερα α̟ό α̟όφαση της Τρά̟εζας της Ελλάδος, η ο̟οία εκδίδεται ύστερα
α̟ό σύµφωνη γνώµη της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής και του Ευρω̟αϊκού
Ταµείου Χρηµατο̟ιστωτικής Σταθερότητας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Με Πράξη του Υ̟ουργικού Συµβουλίου, ̟ου εκδίδεται ύστερα α̟ό γνώµη
του Ταµείου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται: αα) οι ειδικότεροι όροι ̟ου συνοµολογούνται κατά τη σύναψη
των συµβάσεων ̟ροεγγραφής µεταξύ του Ταµείου, του ̟ιστωτικού ιδρύµατος
και του ΕΤΧΣ για τη συµµετοχή του Ταµείου σε µελλοντική αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου ̟ιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
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̟αρούσας ̟αραγράφου, µεταξύ των ο̟οίων το δικαίωµα ε̟αναγοράς ή
̟αρόµοια δικαιώµατα για τις αξίες ̟ου εισφέρονται α̟ό το Ταµείο, ββ) οι
ειδικότεροι όροι µε τους ο̟οίους εξασφαλίζονται τα δικαιώµατα του ΕΤΧΣ,
̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην α̟ό 15.3.2012 Σύµβαση Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης, της ο̟οίας το σχέδιο εγκρίθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4046/2012
(Α` 28), και γγ) κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων της
̟αρούσας ̟αραγράφου.
Με όµοια α̟όφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι
συνοµολογούνται κατά τη σύναψη των συµβάσεων ̟ροεγγραφής
Ταµείου, του ̟ιστωτικού ιδρύµατος και του ΕΤΧΣ για τη συµµετοχή
Ταµείου στην κάλυψη υ̟ό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών εκδόσεως
̟ιστωτικού ιδρύµατος.

̟ου
του
του
του

A3. Στο ν.3864/2010 ̟ροστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6α
Προϋ̟οθέσεις της ̟αροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης
1.
Εφόσον τα εθελοντικά µέτρα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο σχέδιο
αναδιάρθρωσης της ̟αρ. 1 του άρθρου 6 δεν µ̟ορούν να καλύψουν το
συνολικό κεφαλαιακό έλλειµµα του ̟ιστωτικού ιδρύµατος, ό̟ως αυτό έχει
̟ροσδιορισθεί α̟ό την Τρά̟εζα της Ελλάδος, και εφόσον η εφαρµογή των
µέτρων του άρθρου 8 ή και των άρθρων 63Β ε̟. του ν. 3601/2007 είναι δυνατό
να ̟ροκαλέσει σηµαντικές ̟αρενέργειες στην οικονοµία µε αρνητικές
συνέ̟ειες στους ̟ολίτες , και ̟ροκειµένου η κρατική ενίσχυση να είναι η
µικρότερη δυνατή µε Πράξη του Υ̟ουργικού Συµβουλίου κατό̟ιν σχετικής
εισήγησης α̟ό την Τρά̟εζα της Ελλάδος, α̟οφασίζεται η υ̟οχρεωτική
εφαρµογή των µέτρων της ̟αραγράφου 2 του ̟αρόντος άρθρου, ̟ρος το
σκο̟ό της κατανοµής του υ̟ολοί̟ου του κεφαλαιακού ελλείµµατος του
̟ιστωτικού ιδρύµατος στους κατόχους τίτλων κεφαλαίου και υ̟οχρεώσεων
µειωµένης εξασφάλισης, ό̟ως κρίνεται κάθε φορά αναγκαίο. Η κατανοµή
ολοκληρώνεται µε τη δηµοσίευση της ως άνω Πράξεως του Υ̟ουργικού
Συµβουλίου στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Η ανωτέρω κατανοµή, µε την ε̟ιφύλαξη της ̟αραγράφου 2, γίνεται
σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά:
α. κοινές µετοχές,
β. αν χρειάζεται, ̟ρονοµιούχες µετοχές και άλλοι τίτλοι ̟ου
̟ροσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1,
γ. αν χρειάζεται, όλες οι λοι̟ές υ̟οχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης.
Με την ε̟ιφύλαξη του ε̟όµενου εδαφίου, α̟αιτήσεις της ίδιας τάξης
τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης. Α̟οκλίσεις, τόσο α̟ό την ανωτέρω σειρά
κατανοµής όσο και α̟ό τον κανόνα της ίσης µεταχείρισης, δικαιολογούνται
όταν υφίστανται αντικειµενικοί λόγοι ύ̟αρξης σχετικών α̟οκλίσεων,
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 5.
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2. Τα ανωτέρω µέτρα ̟εριλαµβάνουν:
α. την α̟ορρόφηση τυχόν ζηµιών α̟ό τους µετόχους µέχρι του σηµείου ό̟ου
η αρνητική καθαρή θέση του ̟ιστωτικού ιδρύµατος θα διαµορφωθεί σε
µηδενική ό̟ου είναι α̟αραίτητο, δια της µείωσης της ονοµαστικής αξίας των
µετοχών του ̟ιστωτικού ιδρύµατος,ύστερα α̟ό α̟όφαση του αρµοδίου
οργάνου του ̟ιστωτικού ιδρύµατος.
β. τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των ̟ρονοµιούχων µετοχών και άλλων
υ̟οχρεώσεων ̟ου ̟ροσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 και εν
συνεχεία, εφόσον είναι α̟αραίτητο, λοι̟ών υ̟οχρεώσεων µειωµένης
εξασφάλισης µέχρι του σηµείου ό̟ου η καθαρή θέση του ̟ιστωτικού
ιδρύµατος θα είναι ίση µε µηδέν, ή
γ. σε ̟ερί̟τωση ̟ου η καθαρή θέση του ̟ιστωτικού ιδρύµατος είναι ανωτέρα
του µηδενός, τη µετατρο̟ή των ̟ρονοµιούχων µετοχών και άλλων
υ̟οχρεώσεων ̟ου ̟ροσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 και, εν
συνεχεία, εφόσον είναι α̟αραίτητο, λοι̟ών υ̟οχρεώσεων µειωµένης
εξασφάλισης του ̟ιστωτικού ιδρύµατος, σε τίτλους κεφαλαίου ̟ου
̟ροσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια της κατηγορίας 1, ώστε να α̟οκατασταθεί
το αναγκαίο ε̟ί̟εδο του δείκτη κεφαλαιακής ε̟άρκειας για τα ̟ιστωτικά
ιδρύµατα, ό̟ως αυτό ορίζεται α̟ό την Τρά̟εζα της Ελλάδος.
Στις ανωτέρω υ̟ό β. και γ. ̟ερι̟τώσεις, ό̟ου η υ̟οχρεωτική µετατρο̟ή δεν
ε̟αρκεί για την κάλυψη του δείκτη κεφαλαιακής ε̟άρκειας, ό̟ως ορίζεται
α̟ό την Τρά̟εζα της Ελλάδος, και καθίσταται α̟αραίτητη η ̟αροχή
κεφαλαιακής ενίσχυσης α̟ό το Ταµείο, η µετατρο̟ή γίνεται σε κοινές
µετοχές.
3. Αντικείµενο των ανωτέρω µέτρων δύνανται να α̟οτελούν και:
α. ο̟οιεσδή̟οτε υ̟οχρεώσεις έχει αναλάβει το ̟ιστωτικό ίδρυµα µέσω της
̟αροχής εγγυήσεων σε σχέση µε την έκδοση τίτλων κεφαλαίου ή
υ̟οχρεώσεων α̟ό τρίτα νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου ̟εριλαµβάνονται στις
ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του ̟ιστωτικού ιδρύµατος, µε την
̟ροϋ̟όθεση ότι οι ως άνω εγγυήσεις κατατάσσονται ως υ̟οχρεώσεις
µειωµένης εξασφάλισης του ̟ιστωτικού ιδρύµατος, και
β. ο̟οιεσδή̟οτε α̟αιτήσεις έναντι του ̟ιστωτικού ιδρύµατος λόγω εν ισχύ
δανειακών συµφωνιών µεταξύ του ̟ιστωτικού ιδρύµατος και των ως άνω
τρίτων νοµικών ̟ροσώ̟ων, οι ο̟οίες κατατάσσονται ως υ̟οχρεώσεις
µειωµένης εξασφάλισης του ̟ιστωτικού ιδρύµατος
4. Η ανωτέρω Πράξη του Υ̟ουργικού Συµβουλίου κατό̟ιν της εισήγησης της
Τρά̟εζας της Ελλάδος, καθορίζει κατά τάξη, είδος, ̟οσοστό και ̟οσό
συµµετοχής, τους τίτλους ή υ̟οχρεώσεις ̟ου υ̟όκεινται στα µέτρα ̟ου
̟ρόκειται να εφαρµοστούν σύµφωνα µε τις ̟ροηγούµενες ̟αραγράφους, µε
βάση α̟οτίµηση ανεξάρτητου ελεγκτή, ̟ου ορίζεται α̟ό την Τρά̟εζα της
Ελλάδας. Η διενέργεια της α̟οτίµησης αυτής εξαντλεί κάθε υ̟οχρέωση
λήψης ανεξάρτητης α̟οτίµησης για την ̟λήρωση των ̟ροϋ̟οθέσεων
ο̟οιασδή̟οτε άλλης διάταξης νόµου, η ο̟οία α̟αιτεί τη διενέργεια
ανεξάρτητης α̟οτίµησης ως ̟ρος την ανωτέρω διαδικασία.
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Οι ανωτέρω τίτλοι ή υ̟οχρεώσεις µετατρέ̟ονται υ̟οχρεωτικά σε τίτλους
κεφαλαίου στο ̟λαίσιο αύξησης κεφαλαίου ̟ου α̟οφασίζεται α̟ό το
̟ιστωτικό ίδρυµα σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ̟αρόντος νόµου, σε ̟ερί̟τωση
̟αράλειψης της ο̟οίας τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις των άρθρων 8
ή/και 63Β και ε̟. του ν. 3601/2007 και του ν. 3458/2006.
5. Κατ’ εξαίρεση και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ̟ροηγούµενης θετικής α̟όφασης
της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής σύµφωνα µε τα άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, τα ανωτέρω µέτρα µ̟ορεί να µην
εφαρµόζονται είτε συνολικά είτε σε σχέση µε συγκεκριµένους τίτλους, σε
̟ερί̟τωση ̟ου το Υ̟ουργικό Συµβούλιο κρίνει, κατό̟ιν εισήγησης α̟ό την
Τρά̟εζα της Ελλάδος, ότι:
α.
τα µέτρα αυτά δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηµατο̟ιστωτική
σταθερότητα
β.
η εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων δύναται να οδηγήσει σε δυσανάλογα
α̟οτελέσµατα, ό̟ως στην ̟ερί̟τωση ̟ου η κεφαλαιακή ενίσχυση ̟ου
̟ρόκειται να ̟αρασχεθεί α̟ό το Ταµείο είναι µικρή σε σχέση µε το
σταθµισµένο έναντι κινδύνων ενεργητικό του ̟ιστωτικού ιδρύµατος,
ή/και ένα σηµαντικό µέρος του κεφαλαιακού ελλείµµατος του
̟ιστωτικού ιδρύµατος έχει καλυφθεί µέσω του ιδιωτικού τοµέα.
Η τελική εκτίµηση των ανωτέρω κινδύνων ενα̟όκειται στην Ευρω̟αϊκή
Ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία κρίνει κατά ̟ερί̟τωση.
6.
Τα µέτρα ̟ου εφαρµόζονται στα ̟ιστωτικά ιδρύµατα κατά τις
̟αραγράφους 1 έως 4 του ̟αρόντος άρθρου συνιστούν, για τους σκο̟ούς της
ανακεφαλαιο̟οίησης ̟ου διενεργείται στο ̟λαίσιο του ̟αρόντος νόµου,
µέτρα εξυγίανσης κατά τον ορισµό του άρθρου 2 της οδηγίας 2001/24/ΕΚ του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Α̟ριλίου 2001 για
την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων, ̟ου εισήχθη
στην ελληνική νοµοθεσία µε το ν. 3458/2006.
7. Η εφαρµογή των µέτρων των ̟αραγράφων 1 έως 4, εθελοντικών ή
υ̟οχρεωτικών, δε δύναται σε καµία ̟ερί̟τωση:
α. να α̟οτελεί αιτία ενεργο̟οίησης συµβατικών ρητρών οι ο̟οίες τίθενται σε
εφαρµογή σε ̟ερί̟τωση εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας ή ε̟έλευσης άλλου
γεγονότος, το ο̟οίο δύναται να χαρακτηρίζεται ως ̟ιστωτικό γεγονός ή
ισοδύναµο αφερεγγυότητας, και
β. να λογίζεται ως µη εκ̟λήρωση ή ̟αράβαση συµβατικών υ̟οχρεώσεων του
̟ιστωτικού ιδρύµατος για τη θεµελίωση σ̟ουδαίου λόγου ̟ρόωρης
καταγγελίας σύµβασης α̟ό αντισυµβαλλοµένους του ̟ιστωτικού ιδρύµατος.
Συµβατικοί όροι ̟ου αντίκεινται στα ανωτέρω δεν ̟αράγουν α̟οτελέσµατα.
8. Οι κάτοχοι τίτλων κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου ή δικαιούχοι άλλων
α̟αιτήσεων
µειωµένης
εξασφάλισης
του
̟ιστωτικού
ιδρύµατος,
̟εριλαµβανοµένων και αυτών υ̟έρ των ο̟οίων έχουν, άµεσα ή έµµεσα,
̟αρασχεθεί εγγυήσεις α̟ό το ̟ιστωτικό ίδρυµα, ̟ου κατατάσσονται ως
υ̟οχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης του ̟ιστωτικού ιδρύµατος το ο̟οίο
υ̟όκειται στα µέτρα ανακεφαλαιο̟οίησης ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο ̟αρόν
άρθρο, δε θα ̟ρέ̟ει, κατό̟ιν της εφαρµογής των µέτρων αυτών, να
βρίσκονται σε δυσµενέστερη οικονοµική θέση συγκριτικά µε τη θέση στην
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ο̟οία θα βρίσκονταν στην ̟ερί̟τωση ̟ου το εν λόγω ίδρυµα ετίθετο σε
ειδική εκκαθάριση. Στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία η ̟ροηγούµενη αρχή δεν
τηρηθεί, οι ανωτέρω κάτοχοι τίτλων κεφαλαίου ή δικαιούχοι άλλων
υ̟οχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης έχουν το δικαίωµα να α̟οζηµιωθούν
α̟ό το ∆ηµόσιο, εφόσον α̟οδείξουν ότι η οφειλόµενη στην εφαρµογή των
υ̟οχρεωτικών µέτρων ζηµία τους είναι µεγαλύτερη α̟ό αυτή ̟ου θα είχαν
υ̟οστεί στην ̟ερί̟τωση θέσης του ̟ιστωτικού ιδρύµατος σε ειδική
εκκαθάριση. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η α̟οζηµίωση δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί τη
διαφορά µεταξύ της αξίας των α̟αιτήσεων µετά την εφαρµογή των διατάξεων
του ̟αρόντος άρθρου και της αξίας των α̟αιτήσεων σε ̟ερί̟τωση ειδικής
εκκαθάρισης, ό̟ως η αξία αυτή ̟ροσδιορίζεται µε βάση την ̟αράγραφο 9 του
̟αρόντος άρθρου.
9. Για τη διασφάλιση εφαρµογής των διατάξεων της ̟αραγράφου 8,
διενεργείται α̟οτίµηση, η ο̟οία ̟ροσδιορίζει τις α̟ώλειες ̟ου θα υφίσταντο
οι κάτοχοι των τίτλων ή δικαιούχοι υ̟οχρεώσεων του ̟αρόντος άρθρου αν,
αντί της εφαρµογής των υ̟οχρεωτικών µέτρων ̟ου ορίζονται στην Πράξη
της ̟αραγράφου 2 του ̟αρόντος, το ̟ιστωτικό ίδρυµα ετίθετο σε ειδική
εκκαθάριση. Κάθε µορφή κρατικής ενίσχυσης ̟ρος το ̟ιστωτικό ίδρυµα δεν
θα λαµβάνεται υ̟όψη για τους σκο̟ούς της εν λόγω α̟οτίµησης. Η
α̟οτίµηση αυτή ̟ραγµατο̟οιείται µετά την εφαρµογή των µέτρων της
̟αραγράφου 2 α̟ό ανεξάρτητο εκτιµητή ̟ου ορίζεται α̟ό τον Υ̟ουργό
Οικονοµικών ̟ροκειµένου να εκτιµήσει κατά ̟όσο οι κάτοχοι τίτλων
κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου και χρέους µειωµένης εξασφάλισης του
̟ιστωτικού ιδρύµατος θα βρίσκονταν σε ευµενέστερη οικονοµική θέση στην
̟ερί̟τωση ̟ου το εν λόγω ίδρυµα είχε τεθεί σε ειδική εκκαθάριση αµέσως
̟ριν α̟ό την εφαρµογή της ανωτέρω Α̟όφασης.
10. H Πράξη του Υ̟ουργικού Συµβουλίου της ̟αραγράφου 1 δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Περίληψή της δηµοσιεύεται στην Ε̟ίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, στην ελληνική γλώσσα, και σε δύο
φύλλα ηµερήσιου τύ̟ου, ̟ου κυκλοφορούν σε ολόκληρη την ε̟ικράτεια του
κράτους µέλους ό̟ου το ̟ιστωτικό ίδρυµα διατηρεί υ̟οκατάστηµα ή ό̟ου
άµεσα ̟αρέχει διασυνοριακές τρα̟εζικές ή άλλες χρηµατο̟ιστωτικές
υ̟ηρεσίες, στην ε̟ίσηµη γλώσσα αυτού του κράτους µέλους. Η ̟ερίληψη
̟εριλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α. τους λόγους και τη νοµική βάση για την έκδοσης της Πράξεως της
̟αραγράφου 1,
β. τα διαθέσιµα ένδικα βοηθήµατα κατά της Πράξεως και την
̟ροθεσµία άσκησής τους,
γ. τα αρµόδια δικαστήρια ενώ̟ιον των ο̟οίων ασκούνται τα ανωτέρω
ένδικα βοηθήµατα κατά της Πράξεως της ̟αραγράφου 1.
11. Οι αναγκαίες λε̟τοµέρειες για την εφαρµογή του ̟αρόντος άρθρου,
̟εριλαµβανοµένων της διαδικασίας ορισµού των ανεξάρτητων ελεγκτών, του
̟εριεχοµένου των ανεξάρτητων α̟οτιµήσεων και της εισήγησης της Τρά̟εζας
της Ελλάδος, των µεθόδων α̟οτίµησης των τίτλων κεφαλαίου, υβριδικού
κεφαλαίου και µειωµένης εξασφάλισης ̟ου µειώνονται ή µετατρέ̟ονται, της
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δυνατότητας υ̟οκατάστασης του εκδότη των τίτλων των µεθόδων διενέργειας
της µετατρο̟ής καθώς και των λε̟τοµερειών για την τυχόν α̟οζηµίωση των
κατόχων των τίτλων, ρυθµίζονται µε σχετική Πράξη του Υ̟ουργικού
Συµβουλίου.
12. Οι διατάξεις του ̟αρόντος άρθρου α̟οσκο̟ούν στην ̟ροστασία
υ̟έρτερου δηµόσιου συµφέροντος, συνιστούν διατάξεις δεσµευτικού και
άµεσου α̟οτελέσµατος και υ̟ερέχουν έναντι κάθε διάταξης µε αντίθετο
̟εριεχόµενο.
A4.Το άρθρο 7 του νόµου 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης - Έκδοση µετοχών
1. Το Ταµείο συµµετέχει στην ̟αροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης α̟οκλειστικά
̟ρος το σκο̟ό της κάλυψης του κεφαλαιακού ελλείµµατος του ̟ιστωτικού
ιδρύµατος, ό̟ως έχει ̟ροσδιορισθεί µε την ε̟ιστολή της Τρά̟εζας της
Ελλάδας σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 6 και µόνο µέχρι το
ύψος του ενα̟οµείναντος ̟οσού µετά την εφαρµογή των εθελοντικών µέτρων
του άρθρου 6 ̟αρ. 1β, των υ̟οχρεωτικών µέτρων του άρθρου 6α και µετά α̟ό
ο̟οιαδή̟οτε τυχόν συµµετοχή ε̟ενδυτών του ιδιωτικού τοµέα .
2. Με την ε̟ιφύλαξη των ̟ροϋ̟οθέσεων και διαδικασιών ̟ου αναφέρονται
στα άρθρα 6 και 6α, η κεφαλαιακή ενίσχυση ̟αρέχεται µέσω της συµµετοχής
του Ταµείου σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του ̟ιστωτικού ιδρύµατος
µε την έκδοση κοινών µετοχών ή µε την έκδοση υ̟ό αίρεση µετατρέψιµων
οµολογιών (Contingent Convertible Securities) ή άλλων µετατρέψιµων
χρηµατοοικονοµικών µέσων ̟ου θα καλύ̟τονται α̟ό το Ταµείο. Το Ταµείο
δύναται να ασκεί, να διαθέτει ή να ̟αραιτείται των δικαιωµάτων του
̟ροτίµησης σε ̟ερι̟τώσεις αύξησης µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης υ̟ό
αίρεση
µετατρέψιµων
οµολογιών
ή
άλλων
µετατρέψιµων
χρηµατοοικονοµικών µέσων των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων ̟ου αιτούνται την
̟αροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης.
3. Οι αυξήσεις αυτές καλύ̟τονται α̟ό το Ταµείο σε µετρητά ή µε οµόλογα του
ΕΤΧΣ ή µε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα του ΕΤΧΣ. Η κεφαλαιακή ενίσχυση
̟αρέχεται σε συµµόρφωση µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
4. Οι α̟οφάσεις της ̟αραγράφου 2 των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων για την
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, συµ̟εριλαµβανοµένων των α̟οφάσεων
̟ερί έκδοσης υ̟ό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων µετατρέψιµων
χρηµατοοικονοµικών µέσων, λαµβάνονται α̟ό τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων, µε την α̟αρτία και ̟λειοψηφία των άρθρων 29 ̟αράγραφοι 1 και 2
και 31 ̟αράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, ό̟ως ισχύει και δεν ανακαλούνται.
Οµοίως, µ̟ορούν να ληφθούν µε α̟όφαση του διοικητικού συµβουλίου κατά
τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η
175

α̟όφαση της γενικής συνέλευσης για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή για
έκδοση υ̟ό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών
µέσων ή για εξουσιοδότηση του διοικητικού συµβουλίου ̟ρος τα ανωτέρω
καθώς και η σχετική α̟όφαση του διοικητικού συµβουλίου , θα ̟ρέ̟ει να
αναφέρουν ρητά ότι λαµβάνονται στο ̟λαίσιο του ̟αρόντος νόµου.
Για την έκδοση των κοινών µετοχών ή µετατρέψιµων οµολογιών ή
χρηµατοοικονοµικών µέσων, η ̟ροθεσµία για τη σύγκληση της γενικής
συνέλευσης και των ε̟αναλη̟τικών της, καθώς και για την υ̟οβολή
εγγράφων στις ε̟ο̟τικές αρχές συντέµνεται στο ένα τρίτο των ̟ροθεσµιών
̟ου ̟ροβλέ̟ονται στον κ.ν. 2190/1920, ό̟ως ισχύει.
Το ̟ροηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται σε κάθε γενική συνέλευση ̟ου αφορά
την εφαρµογή του ̟αρόντος νόµου.
5. α) Με την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 14 του
ν. 2190/20 ̟ερί ανωνύµων εταιριών, η τιµή κάλυψης των µετοχών ή των υ̟ό
αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων α̟ό
το Ταµείο ορίζεται µε α̟όφαση του Γενικού Συµβουλίου. Η α̟όφαση του
Γενικού Συµβουλίου βασίζεται, µεταξύ άλλων, σε δύο (2) εκθέσεις α̟οτίµησης,
̟ου διενεργούνται α̟ό δύο ανεξάρτητους χρηµατοοικονοµικούς
συµβούλους, οι ο̟οίοι διαθέτουν κύρος και εµ̟ειρία σε αντίστοιχα θέµατα
και ειδικότερα σε α̟οτιµήσεις ̟ιστωτικών ιδρυµάτων, εφαρµοζοµένων
σχετικώς των διατάξεων του άρθρου 11 του ̟αρόντος νόµου. Η α̟όφαση
λαµβάνεται δε µε α̟αρτία 2/3 και ̟λειοψηφία 2/3 των µελών του και
λαµβάνει υ̟όψη της τις ε̟ικρατούσες συνθήκες της αγοράς και το σκο̟ό του
Ταµείου σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ̟αρόντος. Η α̟όφαση του Γενικού
Συµβουλίου κοινο̟οιείται στο όργανο του ̟ιστωτικού ιδρύµατος ̟ου είναι
αρµόδιο για τον καθορισµό της τιµής διάθεσης των µετοχών ή των υ̟ό αίρεση
µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών
µέσων.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η διάθεση νέων µετοχών στον ιδιωτικό τοµέα σε τιµή
κατώτερη της τιµής κάλυψης αυτών α̟ό το Ταµείο στο ̟λαίσιο της ίδιας
έκδοσης. Η τιµή διάθεσης στον ιδιωτικό τοµέα δύναται να είναι χαµηλότερη
της τιµής ̟ροηγούµενων καλύψεων µετοχών α̟ό το Ταµείο, ή της τρέχουσας
χρηµατιστηριακής τιµής.
β) Το Ταµείο ζητά α̟ό τους χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους να λάβουν
υ̟όψη όλες τις σχετικές ̟ληροφορίες, συµ̟εριλαµβανοµένων κάθε
διάθεσιµης αξιολόγησης της ̟οιότητας του ενεργητικού του ̟ιστωτικού
ιδρύµατος, των α̟οτελεσµάτων ασκήσεων ̟ροσοµείωσης ακραίων
καταστάσεων καθώς και των συνθηκών της αγοράς και θα τους ̟αρέχει κάθε
σχετική ̟ληροφορία. Σύνοψη των όρων ε̟ιλογής των χρηµατοοικονοµικών
συµβούλων καθώς και των στοιχείων και της µεθοδολογίας ̟ου
χρησιµο̟οιήθηκε, αναρτώνται και δηµοσιεύονται στην ε̟ίσηµη ιστοσελίδα
του Ταµείου µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α̟ό την ολοκλήρωση των συναλλαγών.
γ) Με ̟ράξη Υ̟ουργικού Συµβουλίου καθορίζονται οι ̟ροϋ̟οθέσεις υ̟ό τις
ο̟οίες οι υ̟ό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες ή άλλα µετατρέψιµα
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χρηµατοοικονοµικά µέσα µ̟ορούν να εκδοθούν α̟ό τα ̟ιστωτικά ιδρύµατα
και να καλυφθούν α̟ό το Ταµείο, τους όρους µετατρο̟ής των υ̟ό αίρεση
µετατρέψιµων
οµολογιών
και
των
άλλων
µετατρέψιµων
χρηµατοοικονοµικών µέσων, και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια, εφόσον
α̟αιτηθεί, για την εφαρµογή ̟αρόντος άρθρου.
A5.Το άρθρο 7 Α του νόµου 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7 Α
∆ικαιώµατα ψήφου
1. Εκτός αν άλλως ̟ροβλέ̟εται στο ̟αρόν άρθρο, το Ταµείο θα ασκεί χωρίς
̟εριορισµούς τα δικαιώµατα ψήφου ̟ου αντιστοιχούν στις µετοχές ̟ου
αναλαµβάνει στο ̟λαίσιο κεφαλαιακής ενίσχυσης ̟ου λαµβάνει χώρα κατά
το άρθρο 7.
2. Το Ταµείο ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου του µε τους ̟εριορισµούς ̟ου
ορίζονται στην ̟αράγραφο 3 στις ̟αρακάτω ̟ερι̟τώσεις:
(α) Για τις µετοχές ως ̟ρος τις ο̟οίες τύγχαναν εφαρµογής οι εν λόγω
̟εριορισµοί, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 7 του άρθρου 9 του
ν.4051/2012 κατά το χρόνο της ανάληψης των µετοχών α̟ό το Ταµείο
(β) Για τις µετοχές ̟ου έχουν α̟οκτηθεί στο ̟λαίσιο κεφαλαιακής
ενίσχυσης κατά το χρόνο ισχύος της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 9 του
ν. 4051/2012, αλλά ως ̟ρος τις ο̟οίες οι εν λόγω ̟εριορισµοί δεν
ίσχυσαν λόγω της µη ε̟ίτευξης του σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις
α̟αιτούµενου ̟οσοστού συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα. Οι εν λόγω
̟εριορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου του Ταµείου θα ισχύουν υ̟ό την
̟ροϋ̟όθεση ότι η ιδιωτική συµµετοχή στην ̟ρώτη µετά την έναρξη
ισχύος του ̟αρόντος αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ̟ου θα λάβει χώρα
µετά τη δηµοσίευση του ̟αρόντος είναι τουλάχιστον ίση µε το 50%.
3. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2, το Ταµείο ασκεί το
δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνο για τις α̟οφάσεις
τρο̟ο̟οίησης του καταστατικού, ̟εριλαµβανοµένης της αύξησης ή µείωσης
κεφαλαίου ή της ̟αροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο διοικητικό συµβούλιο,
συγχώνευσης, διάσ̟ασης, µετατρο̟ής, αναβίωσης, ̟αράτασης της διάρκειας
ή διάλυσης της εταιρίας µεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού,
̟εριλαµβανοµένης της ̟ώλησης θυγατρικών, ή για ό̟οιο άλλο θέµα
α̟αιτείται αυξηµένη ̟λειοψηφία κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο ν. 2190/1920
̟ερί ανωνύµων εταιρειών. Για τους σκο̟ούς υ̟ολογισµού της α̟αρτίας και
της ̟λειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, οι µετοχές του ̟αρόντος άρθρου δεν
λαµβάνονται υ̟όψη κατά τη λήψη α̟οφάσεων για θέµατα άλλα α̟ό αυτά
̟ου αναφέρονται στα ̟ροηγούµενα εδάφια της ̟αραγράφου αυτής.
4. Το Ταµείο ασκεί ̟λήρως τα δικαιώµατα ψήφου ̟ου αντιστοιχούν στις
µετοχές της ̟αραγράφου 2, χωρίς τους ̟εριορισµούς της ̟αραγράφου 3 εάν
δια̟ιστωθεί, µε α̟όφαση του Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου, ότι
̟αραβιάζονται ουσιώδεις υ̟οχρεώσεις του ̟ιστωτικού ιδρύµατος οι ο̟οίες
̟ροβλέ̟ονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης ή ̟ροάγουν την υλο̟οίηση αυτού
ή ̟εριγράφονται στη «συµφωνία ̟λαίσιο» του άρθρου 2.
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5. Κάθε διάθεση µετοχών α̟ό το Ταµείο ̟ρος ε̟ενδυτές του ιδιωτικού τοµέα
̟ου λαµβάνει χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 ή στο ̟λαίσιο της
εξάσκησης των δικαιωµάτων ̟ου ενσωµατώνονται στους τίτλους της ̟αρ. 6
του άρθρου 8 θα λογίζεται ότι ε̟ιφέρει µείωση στη συµµετοχή του Ταµείου
όσον αφορά τις µετοχές για τις ο̟οίες το Ταµείο ασκεί ̟εριορισµένα
δικαιώµατα ψήφου.
6. Για όσο χρόνο το Ταµείο ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου µε τους ̟εριορισµούς
του ̟αρόντος άρθρου, ̟έραν των γνωστο̟οιήσεων του ν. 3556/2007 (Α΄91):
α) το Ταµείο γνωστο̟οιεί στον Εκδότη και στην Ε̟ιτρο̟ή Κεφαλαιαγοράς
ο̟οιαδή̟οτε µεταβολή στον αριθµό των δικαιωµάτων ψήφου ̟ου κατέχει
στα ̟ιστωτικά ιδρύµατα στα ο̟οία έχει χορηγήσει κεφαλαιακή ενίσχυση
σύµφωνα µε τον ̟αρόντα νόµο στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα κατά την
διάρκεια του ο̟οίου α̟έκτησε ή διέθεσε µετοχές, καθώς και το συνολικό
αριθµό δικαιωµάτων ψήφου ̟ου κατέχει. Ο Εκδότης δηµοσιο̟οιεί τις
̟ληροφορίες του ̟ροηγούµενου εδαφίου άµεσα και, σε κάθε ̟ερί̟τωση, το
αργότερο εντός δύο ηµερών δια̟ραγµάτευσης α̟ό την ηµεροµηνία της
̟αρα̟άνω ̟αραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 ν. 3556/2007.
β) οι διατάξεις των άρθρων 9 ̟αρ. 6, 10 και 11 του ν. 3556/2007 (Α 91) δεν
τυγχάνουν εφαρµογής στο Ταµείο και
γ) ̟ρόσω̟α ̟ου α̟οκτούν ή διαθέτουν σηµαντικές συµµετοχές ή ̟οσοστά
δικαιωµάτων ψήφου ̟ου αφορούν σε ̟ιστωτικά ιδρύµατα, στα ο̟οία έχει
χορηγηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση α̟ό το Ταµείο, οφείλουν να γνωστο̟οιούν
κατά τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αυτού
α̟οφάσεων τις µεταβολές ε̟ί των δικαιωµάτων ψήφου ̟ου κατέχουν µε
βάση το συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ψήφου, ̟λην αυτών του Ταµείου,
ό̟ως αυτές γνωστο̟οιούνται α̟ό το Ταµείο σύµφωνα µε την ̟ροηγούµενη
̟ερί̟τωση α. Η γνωστο̟οίηση αυτή αφορά µόνο σε µεταβολές σε δικαιώµατα
ψήφου ε̟ί µετοχών και όχι ε̟ί τίτλων ̟αραστατικών δικαιωµάτων κτήσης
µετοχών.
Σε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των διατάξεων της ̟αρούσας ̟αραγράφου
ε̟ιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του
ν.3556/2007.
A6. Το άρθρο 8 του νόµου 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
∆ιάθεση ιδίας συµµετοχής
1. Με α̟όφαση του Ταµείου καθορίζεται ο τρό̟ος και η διαδικασία διάθεσης
του συνόλου ή µέρους των µετοχών ̟ιστωτικού ιδρύµατος ̟ου κατέχει το
Ταµείο, λαµβάνοντας υ̟όψη τα οριζόµενα στις ̟αρ. 3 και 4 το αργότερο
εντός ̟ενταετίας α̟ό τη συµµετοχή του στην αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου του ̟ιστωτικού ιδρύµατος. Η διάθεση µ̟ορεί να γίνεται
τµηµατικά ή ά̟αξ, κατά την κρίση του Ταµείου, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι οι
µετοχές διατίθενται εντός των χρονικών ορίων του ̟ρώτου εδαφίου και σε
συµµόρφωση µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η διάθεση των
178

µετοχών εντός των χρονικών ορίων του ̟ρώτου εδαφίου, δε δύναται να
γίνει ̟ρος ε̟ιχείρηση η ο̟οία ανήκει άµεσα ή έµµεσα στο κράτος σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών κατό̟ιν
εισηγήσεως του Ταµείου, µ̟ορούν να ̟αραταθούν οι ̟ροθεσµίες ̟ου
̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρούσα ̟αράγραφο.
Προκειµένου να λάβει την ανωτέρω α̟όφαση το Γενικό Συµβούλιο του
Ταµείου λαµβάνει έκθεση α̟ό ένα ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό
σύµβουλο, ο ο̟οίος διαθέτει διεθνώς αναγνωρισµένο κύρος και ̟είρα σε
αντίστοιχα θέµατα Η έκθεση συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό χρονοδιάγραµµα
διάθεσης των µετοχών. Στην έκθεση αιτιολογούνται ε̟αρκώς οι ̟ροϋ̟οθέσεις
και ο τρό̟ος διάθεσης των µετοχών καθώς και οι α̟αραίτητες ενέργειες για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος.
Η διάθεση ̟ραγµατο̟οιείται µε τρό̟ο ̟ου να συνάδει µε τους σκο̟ούς του
Ταµείου, ό̟ως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2.
2. Υ̟ό την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3401/2005, η διάθεση δύναται να
̟ραγµατο̟οιείται µε ̟ώληση µετοχών του ̟ιστωτικού ιδρύµατος στο κοινό ή
σε συγκεκριµένο(ους) ε̟ενδυτή(ες) ή οµάδα ε̟ενδυτών i) µέσω ανοιχτού
διαγωνισµού ή µέσω ̟ρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ε̟ιλεγµένους
ε̟ενδυτές, ii) µε χρηµατιστηριακές εντολές, iii) µε δηµόσια ̟ροσφορά
µετοχών µε αντάλλαγµα µετρητών ή µε ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών και
iv) µε τη διαδικασία βιβλίου ̟ροσφορών (book building),
3. Το Ταµείο δύναται να µειώνει την συµµετοχή του στα ̟ιστωτικά ιδρύµατα
µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων, δια της
̟αραίτησης α̟ό την άσκηση ή δια της διάθεσης των δικαιωµάτων ̟ροτίµησης
̟ου του αναλογούν,
4. Η τιµή διάθεσης των µετοχών α̟ό το Ταµείο στις ̟ερι̟τώσεις της
̟αραγράφου 2 και η ελάχιστη τιµή κάλυψης των µετοχών α̟ό τους ιδιώτες
ε̟ενδυτές στις ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 3 ορίζονται α̟ό το Γενικό
Συµβούλιο του Ταµείου σύµφωνα µε τη διαδικασία της ̟αραγράφου 6 του
άρθρου 7. Οι κατά το ̟ροηγούµενο εδάφιο οριζόµενες τιµές διάθεσης ή
κάλυψης, δύνανται να είναι χαµηλότερες της τιµής κτήσης των µετοχών α̟ό
το Ταµείο ή της τρέχουσας χρηµατιστηριακής τιµής. Οι διατάξεις της
̟αρούσης ̟αραγράφου και της ̟αραγράφου 5 του ̟αρόντος άρθρου
εφαρµόζονται και στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου
̟ου
̟ραγµατο̟οιούνται στο ̟λαίσιο του κ.ν. 2190/1920.
5. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου µετοχές του ̟ιστωτικού ιδρύµατος αναλαµβάνονται α̟ό
συγκεκριµένο ε̟ενδυτή ή α̟ό οµάδα ε̟ενδυτών ή ε̟έλθει µείωση της
συµµετοχής του Ταµείου κατά τα αναφερόµενα στην ̟αρ. 3 υ̟έρ
συγκεκριµένου ε̟ενδυτή ή οµάδας ε̟ενδυτών:
α) Το Ταµείο δύναται να ̟ροσκαλεί τους ενδιαφερόµενους ε̟ενδυτές να
υ̟οβάλουν ̟ροσφορές, καθορίζοντας στη σχετική ̟ρόσκληση τη διαδικασία,
τις ̟ροθεσµίες, το ̟εριεχόµενο των ̟ροσφορών και τους λοι̟ούς όρους
υ̟οβολής αυτών, µεταξύ των ο̟οίων και την ̟αροχή α̟ό τους
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ενδιαφερόµενους ε̟ενδυτές, σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας κρίνεται
αυτό σκό̟ιµο, α̟όδειξης ύ̟αρξης κεφαλαίων και εγγυητικών ε̟ιστολών.
β) Το Ταµείο δύναται να συνά̟τει συµφωνία µετόχων, εφόσον κρίνει αυτό
σκό̟ιµο, στην ο̟οία καθορίζονται οι σχέσεις µεταξύ Ταµείου και του
ε̟ενδυτή ή της οµάδας ε̟ενδυτών, καθώς και να ̟ροβαίνει στις σχετικές
τρο̟ο̟οιήσεις της «συµφωνίας-̟λαίσιο» της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 2,
̟ου ̟ιθανά έχει συνάψει µε το ̟ιστωτικό ίδρυµα. Στο ̟λαίσιο αυτό, δύναται
να ̟ροβλέ̟εται η υ̟οχρέωση των ε̟ενδυτών ή/και του Ταµείου να
διατηρήσουν τη συµµετοχή τους για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
γ) Το Ταµείο δύναται να ̟αρέχει δικαιώµατα ̟ρώτης ̟ροσφοράς και
δικαίωµα ̟ρώτης άρνησης σε ε̟ενδυτές ̟ου ̟ροσδιορίζονται σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα κατωτέρω υ̟ό στοιχείο δ) κριτήρια.
δ) Για την ε̟ιλογή του ε̟ενδυτή ή της οµάδας ε̟ενδυτών λαµβάνονται
υ̟όψη και συνεκτιµώνται κριτήρια αξιολόγησης, ό̟ως ιδίως η εµ̟ειρία του
ε̟ενδυτή στο αντικείµενο της ε̟ιχείρησης και στην αναδιάρθρωση
̟ιστωτικών ιδρυµάτων, η φερεγγυότητα, η δυνατότητα ολοκλήρωσης της
συναλλαγής και το ̟ροσφερόµενο τίµηµα. Τα κριτήρια αξιολόγησης ̟ου
εφαρµόζονται σε κάθε διαδικασία κοινο̟οιούνται στους υ̟οψήφιους
ε̟ενδυτές ̟ριν την υ̟οβολή δεσµευτικής ̟ροσφοράς εκ µέρους τους.
6. Με Πράξη του Υ̟ουργικού Συµβουλίου καθορίζεται η µεθοδολογία της
υ̟ό στοιχείο (iii) της ̟αραγράφου 2 του ̟αρόντος άρθρου ανταλλαγής
̟αραστατικών τίτλων δικαιωµάτων ̟ου έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο
3 της ΠΥΣ 38/2012 και της. ̟ροσαρµογής των όρων και ̟ροϋ̟οθέσεών τους,
σε ̟ερί̟τωση αύξησης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε µείωση του
συνολικού αριθµού των ̟αλαιών µετοχών (reverse split), διάσ̟ασης των
̟αλαιών µετοχών µε αναλογία ̟ου θα α̟οφασισθεί α̟ό το ̟ιστωτικό ίδρυµα,
και ̟ροσαρµογής της ονοµαστικής αξίας της νέας µετοχής (split), καθώς και
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου χωρίς κατάργηση του δικαιώµατος
̟ροτίµησης των ̟αλαιών µετόχων.. Στην ̟ερί̟τωση αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου χωρίς κατάργηση του δικαιώµατος ̟ροτίµησης η ̟ροσαρµογή
µ̟ορεί να γίνει µόνο στην τιµή εξάσκησης των δικαιωµάτων ̟ου
ενσωµατώνονται στους ̟αραστατικούς τίτλους. Η ̟ροσαρµογή µ̟ορεί να
γίνει µέχρι του ̟οσού ̟ου αναλογεί στα έσοδα του Ταµείου α̟ό την ̟ώληση
των δικαιωµάτων ̟ροτίµησης και ̟ραγµατο̟οιείται µετά την ̟ώληση . Η ως
άνω α̟όφαση του Υ̟ουργικού Συµβουλίου καθορίζει και κάθε άλλη
λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟αραγράφου
A7. 1. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3864/2010
αντικαθίσταται η λέξη «ε̟τά (7)» α̟ό τη λέξη «εννέα (9) και στο δεύτερο
εδάφιο αντικαθίσταται η λέξη «̟έντε (5) α̟ό τη λέξη «ε̟τά (7)».
2.
Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν.3864/2010 οι
λέξεις « ̟αρ.2» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «̟αρ.6».
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3.
Στο δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν.3864/2010
µετά τη λέξη « µέλους» ̟ροστίθενται οι λέξεις « σύµφωνα µε τις διατάξεις της
̟αραγράφου 4».
4.
Στην ̟αράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν.3864/2010 ̟ροστίθεται
̟ερί̟τωση ε’ ως εξής:
«ε. έχουν διατελέσει υ̟άλληλοι ή σύµβουλοι ̟ιστωτικών ιδρυµάτων
ε̟ο̟τευοµένων α̟ό την Τρά̟εζα της Ελλάδος ή κατέχουν µετοχικό
κεφάλαιο ή διαθέτουν χρηµατοοικονοµική συµµετοχή ̟ου συνδέεται άµεσα
ή έµµεσα µε το µετοχικό κεφάλαιο τέτοιου ιδρύµατος αξίας εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ ή ανώτερης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ̟ριν την
το̟οθέτησή τους.».
Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.3864/2010
5.
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι ιδιότητες του Βουλευτή, µέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους
Υ̟ουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής, στελέχους, υ̟αλλήλου ή συµβούλου
χρηµατο̟ιστωτικού ιδρύµατος, το ο̟οίο τελεί υ̟ό την ε̟ο̟τεία της Τρά̟εζας
της Ελλάδος ή ̟ροσώ̟ου ̟ου κατέχει µετοχές τέτοιου χρηµατο̟ιστωτικού
ιδρύµατος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ή άνω ή διαθέτει
χρηµατοοικονοµική συµµετοχή ̟ου συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε το µετοχικό
κεφάλαιο του ως άνω ιδρύµατος για ισό̟οσο ̟οσό εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ ή άνω, είναι ασυµβίβαστες µε εκείνην του µέλους του Γενικού
Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής.»
6.
Η ̟αράγραφος 9 του άρθρου 4 του ν.3864/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«9. Το Γενικό Συµβούλιο α̟οφασίζει µε δική του ̟ρωτοβουλία ή κατό̟ιν
εισήγησης της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής για τα θέµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται
̟αρακάτω και είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και της
εκ̟λήρωσης του σκο̟ού του Ταµείου. Ειδικότερα, το Γενικό Συµβούλιο:
α. ενηµερώνεται α̟ό την Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή για τη δράση της και ελέγχει
τη συµµόρφωση αυτής στις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου και ιδίως στις
αρχές ̟ου κατοχυρώνονται στο άρθρο 2,
β. α̟οφασίζει για τα θέµατα σχετικά µε την ̟αροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης,
την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου και τη διάθεση της συµµετοχής του
Ταµείου κατά τα άρθρα 6, 7, 7α και 8.
γ. εγκρίνει την ̟ολιτική, τις καταστατικές διατάξεις και τους εσωτερικούς
κανόνες ̟ου εφαρµόζονται ̟ροκειµένου για τη διοίκηση και τις ̟ράξεις του
Ταµείου, συµ̟εριλαµβανοµένου και του Κώδικα ∆εοντολογίας των µελών
του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής,
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δ. εγκρίνει το διορισµό των ανώτατων στελεχών του Ταµείου,
συµ̟εριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, του ∆ιευθυντή Εσωτερικής
Ε̟ιθεώρησης, του ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, του ∆ιευθυντή
∆ιαχείρισης Ε̟ενδύσεων, του ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών και του
∆ιευθυντή Νοµικής Υ̟ηρεσίας,
ε. εγκρίνει τους γενικούς όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις α̟ασχόλησης του
̟ροσω̟ικού του Ταµείου, συµ̟εριλαµβανοµένης της ̟ολιτικής αµοιβών,
κατά ̟αρέκκλιση της ισχύουσας νοµοθεσίας,
στ. εγκρίνει τον ετήσιο ̟ροϋ̟ολογισµό του Ταµείου,
ζ. εγκρίνει την ετήσια έκθεση και άλλες ε̟ίσηµες εκθέσεις και τις λογιστικές
καταστάσεις του Ταµείου,
η. εγκρίνει το διορισµό εξωτερικών ελεγκτών του Ταµείου,
θ. εγκρίνει τη σύσταση ενός ή ̟ερισσοτέρων συµβουλευτικών οργάνων,
καθορίζει τους όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις διορισµού των µελών τους και
καθορίζει τους όρους αναφοράς των εν λόγω οργάνων,
ι. συγκροτεί µία ή ̟ερισσότερες ε̟ιτρο̟ές α̟οτελούµενες α̟ό µέλη του
Γενικού Συµβουλίου και/ή άλλα ̟ρόσω̟α και καθορίζει τις αρµοδιότητές
τους,
κ. εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Γενικού Συµβουλίου
και τον Κανονισµό Προµηθειών αγαθών και υ̟ηρεσιών, για κάθε σύµβαση
µη εµ̟ί̟τουσα στις διατάξεις του ̟.δ. 60/2007.
κα. λαµβάνει ο̟οιαδή̟οτε άλλη α̟όφαση και ασκεί ο̟οιαδή̟οτε άλλη
εξουσία ή αρµοδιότητα ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τον ̟αρόντα νόµο ή την
κείµενη νοµοθεσία ότι ασκείται α̟ό το Γενικό Συµβούλιο.»
7.
Η ̟αράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν.3864/2010 αντικαθίσταται ως
εξής: «10. Η Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή είναι αρµόδια για την ̟ρο̟αρασκευή του
έργου του Ταµείου, την εφαρµογή των α̟οφάσεων των αρµόδιων οργάνων
και την εκτέλεση των ̟ράξεων ̟ου α̟αιτούνται για τη διοίκηση και
λειτουργία καθώς και την εκ̟λήρωση του σκο̟ού του Ταµείου. Ειδικότερα, η
Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες εξουσίες και
αρµοδιότητες.
α. εισηγείται στο Γενικό Συµβούλιο για τα θέµατα της ̟ροηγούµενης
̟αραγράφου
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β. εκτελεί τις α̟οφάσεις του Γενικού Συµβουλίου ̟ου λαµβάνονται µε
εισήγηση της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής
γ. µε την ε̟ιφύλαξη της ̟αραγράφου 5, ̟ροβαίνει σε όλες τις ̟ρόσφορες ή
α̟αιτούµενες ενέργειες για τη διοίκηση του Ταµείου, την εκτέλεση των
̟ράξεών του, συµ̟εριλαµβανοµένων των δυνάµει του άρθρου 2 εξουσιών και
αρµοδιοτήτων του, την ανάθεση συµβάσεων για την ̟ροµήθεια αγαθών και
υ̟ηρεσιών, την ανάληψη συµβατικών υ̟οχρεώσεων ε̟’ ονόµατι του Ταµείου,
το διορισµό των µελών του ̟ροσω̟ικού και των συµβούλων του Ταµείου και
γενικότερα την εκ̟ροσώ̟ησή του,
δ. αναθέτει ο̟οιαδή̟οτε εκ των εξουσιών ή αρµοδιοτήτων της σε ο̟οιοδή̟οτε
α̟ό τα µέλη της ή σε στελέχη του Ταµείου, σύµφωνα µε τους γενικότερους
όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου έχουν εγκριθεί α̟ό το Γενικό Συµβούλιο,
λαµβάνοντας υ̟όψη θέµατα σύγκρουσης συµφερόντων και υ̟ό την
̟ροϋ̟όθεση ότι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ασκεί ̟ρωτίστως τις εξουσίες του
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 11.
ε. ασκεί κάθε άλλη εξουσία και αρµοδιότητα ̟ου ̟ροβλέ̟εται στον ̟αρόντα
νόµο ή την κείµενη νοµοθεσία.
στ. εκ̟ροσω̟εί δικαστικά και εξώδικα το Ταµείο,
ζ. ασκεί ο̟οιαδή̟οτε άλλη αρµοδιότητα ̟ου δεν α̟ονέµεται ρητά στο Γενικό
Συµβούλιο.
Όλες οι εξουσίες, δυνάµει του ̟αρόντος ή ο̟οιουδή̟οτε άλλου νόµου, οι
ο̟οίες έχουν ανατεθεί στο Ταµείο, θεωρούνται ότι έχουν ανατεθεί στην
Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή, εκτός αν ̟ροορίζονται ρητά για το Γενικό
Συµβούλιο.»
8.
Η ̟αράγραφος 13 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«13. Το Γενικό Συµβούλιο συνέρχεται όσο συχνά α̟αιτούν οι εργασίες του
Ταµείου, σε κάθε δε ̟ερί̟τωση δέκα (10) φορές κατ` ηµερολογιακό έτος. Οι
συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου συγκαλούνται α̟ό τον Πρόεδρο, ο
ο̟οίος και ̟ροεδρεύει σε αυτές. Σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας του Προέδρου, οι
συνεδριάσεις συγκαλούνται α̟ό ένα α̟ό τα άλλα µέλη του Γενικού
Συµβουλίου, εκτός του εκ̟ροσώ̟ου του Υ̟ουργείου Οικονοµικών και εκτός
του ̟ροσώ̟ου ̟ου ορίζεται α̟ό την Τρά̟εζα της Ελλάδος. Το µέλος αυτό το
ο̟οίο και ̟ροεδρεύει στη συνεδρίαση, ε̟ιλέγεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Γενικού Συµβουλίου σχετικά µε
τη διαδικασία ανα̟λήρωσης του Προέδρου.
Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου συγκαλούνται µε κοινο̟οίηση της
ώρας, του τό̟ου και της ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σε όλα τα µέλη
και τους Παρατηρητές του Γενικού Συµβουλίου, τουλάχιστον τρεις (3)
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εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία για την ο̟οία έχει οριστεί η
συνεδρίαση, εκτός α̟ό ̟ερί̟τωση ε̟είγουσας ανάγκης ή έ̟ειτα α̟ό
συναίνεση όλων των µελών, ο̟ότε στην ̟ερί̟τωση αυτή η συνεδρίαση µ̟ορεί
να συγκληθεί σε ̟ιο σύντοµο χρονικό διάστηµα ό̟ως ορίζεται στον
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Γενικού Συµβουλίου. Συνεδριάσεις
µ̟ορούν τέλος να συγκληθούν και κατό̟ιν αιτήµατος ̟έντε (5) µελών του
Συµβουλίου ̟ρος τον Πρόεδρο αυτού.»
9.
Στο τέταρτο εδάφιο της ̟αραγράφου 14 του άρθρου 4 του ν.3864/2010
διαγράφονται οι λέξεις «του Γενικού Συµβουλίου» και ̟ροστίθενται οι λέξεις
« της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής» και µετά τη λέξη « Λειτουργίας» ̟ροστίθενται
οι λέξεις « της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής»
10.
Μετά το τέταρτο εδάφιο της ̟αραγράφου 14 του άρθρου 4 του
ν.3864/2010 ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ίδια ηµερήσια διάταξη
κοινο̟οιείται και στα µέλη του Γενικού Συµβουλίου.»
11.
Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 16 του άρθρου 4 του ν.3864/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Το Γενικό Συµβούλιο τελεί σε α̟αρτία όταν είναι ̟αρόντα τουλάχιστον
̟έντε (5) µέλη του. Η Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή τελεί σε α̟αρτία όταν είναι
̟αρόντα τουλάχιστον δύο (2) µέλη της, ένας εκ των ο̟οίων είναι ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος ή, σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας του, το µέλος ̟ου τον αντικαθιστά.»
Στην ̟αράγραφο 18 του άρθρου 4 του ν.3864/2010 µετά τις λέξεις
12.
«Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής» ̟ροστίθενται οι λέξεις «και του Γενικού
Συµβουλίου»
13.
Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.3864/2010 µετά τη λέξη
«̟ροσόντων» ̟ροστίθενται οι λέξεις « , µε την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων της
̟ερί̟τωσης δ της ̟αραγράφου 9 του άρθρου 4.»
14.
Στον τρίτο στίχο της ̟ερί̟τωση γ’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 10
του ν.3864/2010 οι λέξεις « το ∆ιοικητικό Συµβούλιο» αντικαθίστανται α̟ό
τις λέξεις «« την Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή» και οι λέξεις « το ο̟οίο».
αντικαθίστανται α̟ό τις λέξεις « η ο̟οία»
15.
Στην ̟αράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν.3864/2010 µετά τη λέξη
«Ταµείο» ̟ροστίθενται οι λέξεις « για όσο διάστηµα συµµετέχει στο ̟ιστωτικό
ίδρυµα»
16.
Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν.3864/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Εντός ενός (1) µηνός α̟ό τη δηµοσίευση των ετήσιων και των τριµηνιαίων
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων, στο
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µετοχικό κεφάλαιο των ο̟οίων συµµετέχει το Ταµείο ή τα ο̟οία
χρηµατοδοτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου και του ν.
3601/2007, το Ταµείο εγκρίνει αντίστοιχα τις ετήσιες και τις τριµηνιαίες
οικονοµικές καταστάσεις του, ̟ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Οι ετήσιες και τριµηνιαίες
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του. Αντίγραφο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µε την
έκθεση του ελεγκτή της ε̟όµενης ̟αραγράφου, καθώς και την έκθεση
̟ε̟ραγµένων του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής και
τις εκθέσεις του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αναφορικά µε τη
διαχείριση του Ταµείου, α̟οστέλλεται στη Βουλή των Ελλήνων, τον Υ̟ουργό
Οικονοµικών, τον ∆ιοικητή της Τρά̟εζας της Ελλάδος, την Ευρω̟αϊκή
Ε̟ιτρο̟ή, την Ευρω̟αϊκή Κεντρική Τρά̟εζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο. Η ισχύς της ̟αρούσας ̟αραγράφου ως ̟ρος τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις αρχίζει την 30η Μαρτίου 2012 και ως ̟ρος τις τριµηνιαίες
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αρχίζει την 30η Μαρτίου 2014.».
17.
Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.3864/2010 µετά τη
λέξη «έλεγχος» ̟ροστίθενται οι λέξεις « της ετήσιας οικονοµικής διαχείρισης».
18.
Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.3864/2010 διαγράφονται οι
λέξεις «του άρθρου 16β» και ̟ροστίθενται οι λέξεις «των άρθρων 4
̟αράγραφος 2 ̟ερί̟τωση ε’ ».
19.
Στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 16 Α του ν.3864/2010 µετά τις λέξεις
«του Ταµείου» ̟ροστίθενται οι λέξεις «, χωρίς να θίγεται µε κανέναν τρό̟ο η
αυτονοµία του Ταµείου.».
Στο άρθρο 16 Α του ν.3864/2010 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 5 ως εξής:
20.
«5. Οι διατάξεις των ̟αραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 2 του ν.4111/2013 (Α’
18) δεν εφαρµόζονται για το Ταµείο.»
21.
Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 16Β του ν.3864/2010 διαγράφονται οι
λέξεις « ή φαίνεται ότι ε̟ηρεάζουν» και µετά τη λέξη «̟ροσώ̟ων»
̟ροστίθενται οι λέξεις «εφόσον γνωρίζουν ότι υ̟άρχουν τέτοια
̟λεονεκτήµατα».
22.
Οι ̟αράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 16Γ ν.3864/2010 αντικαθίστανται
ως εξής:
«3. Κατά τους ε̟όµενους έξι µήνες α̟ό την α̟οχώρησή τους ή την
καθ΄οιονδή̟οτε λόγο λήξη της θητείας τους, τα µέλη της Εκτελεστικής
Ε̟ιτρο̟ής και του Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου: (α) δεν µ̟ορούν να
α̟ασχοληθούν σε ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου τελούν υ̟ό την ε̟ο̟τεία της
Τρά̟εζας της Ελλάδος ή σε νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου ανήκουν στον ίδιο όµιλο µε
τα συγκεκριµένα ̟ιστωτικά ιδρύµατα και (β) υ̟οχρεούνται να µην
συµµετέχουν και να µην ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες είτε ατοµικά είτε µέσω
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̟αρένθετου ̟ροσώ̟ου σε ο̟οιοδή̟οτε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ̟ου έχει
συναλλαγεί µε το Ταµείο µε αντικείµενο ̟ου εµ̟ί̟τει στο βασικό σκο̟ό και
τις λειτουργίες του Ταµείου όταν το ̟οσό ̟ου έχουν λάβει τα ανωτέρω
φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α α̟ό το Ταµείο κατά τους τελευταίους είκοσι
τέσσερις (24) µήνες ̟ριν τη λήξη της θητείας ή την α̟οχώρησή τους α̟ό το
Ταµείο δεν ξε̟ερνά το ̟οσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Οι
α̟αγορεύσεις των ̟ερι̟τώσεων α’ και β’ της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου
ισχύουν και για το Προσω̟ικό του Ταµείου για χρονικό διάστηµα τριών (3)
µηνών α̟ό το την ηµέρα λήξης των συµβάσεών τους.
4. Οι α̟οφάσεις του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής,
εφόσον λαµβάνονται σύµφωνα µε τον ̟αρόντα νόµο, θεωρούνται σύµφωνες
µε το σκο̟ό του Ταµείου και το δηµόσιο συµφέρον, ε̟ωφελείς και
συµφέρουσες για το Ταµείο και το Ελληνικό ∆ηµόσιο και υ̟ηρετούσες τη
χρηστή διαχείριση της ̟εριουσίας του Ταµείου, όσον αφορά την αστική
ευθύνη των µελών του Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής
καθώς και του ̟ροσω̟ικού του Ταµείου, έναντι τρίτων και έναντι του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η διάταξη αυτή δεν α̟αλλάσσει τους ανωτέρω α̟ό
τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ταµείου. Εφόσον το Γενικό Συµβούλιο έχει
σχηµατίσει ισχυρή ά̟οψη, ότι ο̟οιοδή̟οτε µέλος του Γενικού Συµβουλίου ή
της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής έχει εκτελέσει καλό̟ιστα τα καθήκοντά του στο
̟λαίσιο του σκο̟ού του Ταµείου, τότε το Ταµείο µ̟ορεί να καλύψει τη
χρηµατική δα̟άνη για ο̟οιεσδή̟οτε νοµικές ενέργειες και δικαστικά έξοδα,
στα ο̟οία υ̟οχρεώθηκε το µέλος αυτό λόγω νοµικών ενεργειών εναντίον του,
και να του καταβάλει τα σχετικά ̟οσά. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δυνάµει
οριστικής α̟όφασης, το µέλος αυτό καταδικασθεί α̟ό αστικό ή ̟οινικό
δικαστήριο κάθε βαθµού , τότε το Ταµείο αναζητεί και λαµβάνει α̟ό το µέλος
αυτό τις χρηµατικές καταβολές της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου.»
23.
Στο άρθρο 16Γ του ν.3864/2010 ̟ροστίθενται ̟αράγραφοι 8 και 9 ως
εξής:
«8. Η υ̟οχρέωση υ̟οβολής δηµόσιας ̟ρότασης της ̟αραγράφου 1 του
άρθρου 7 του ν. 3461/2006 δεν ισχύει σε ̟ερί̟τωση άµεσης ή έµµεσης
α̟όκτησης α̟ό το Ταµείο δικαιωµάτων ψήφου, συνε̟εία της κεφαλαιακής
ενίσχυσης ̟ου ̟αρέχεται σύµφωνα µε τον ̟αρόντα νόµο, µέσω της
συµµετοχής του Ταµείου σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ̟ιστωτικού
ιδρύµατος ή της µετατρο̟ής των υ̟ό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή της
άρσης των ̟εριορισµών του Ταµείου στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου
του άρθρου 7α.
9. Οι µετοχές του Ταµείου δε δύναται να α̟οτελέσουν αντικείµενο δηµόσιας
̟ρότασης αλλά λαµβάνονται υ̟όψη για τον υ̟ολογισµό των ορίων της
̟αραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3461/2006.».
Α8.1. Μέχρι την ̟λήρωση των δύο ε̟ι̟λέον µελών του Γενικού Συµβουλίου,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 ̟αρ.1, ό̟ως αυτό τρο̟ο̟οιείται, το Ταµείο ∆ιοικείται
α̟ό το υφιστάµενο Γενικό Συµβούλιο και για το διάστηµα αυτό το Γενικό
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Συµβούλιο τελεί σε α̟αρτία όταν είναι ̟αρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4)
µέλη του.
2. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) της ̟αραγράφου 6 και οι διατάξεις της
̟αραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.3864/2010, ό̟ως αυτή τρο̟ο̟οιείται µε το
̟αρόν, δεν εφαρµόζονται για τα µέλη των οργάνων του Ταµείου κατά τη
δηµοσίευση του ̟αρόντος.
3. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων των ̟αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 8 ,
ό̟ως αυτές τρο̟ο̟οιούνται µε το ̟αρόν, είναι τριάντα (30) ηµέρες α̟ό τη
δηµοσίευση του ̟αρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της ΠΥΣ 38/2012 (A’ 223).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
∆ΑΝΕΙΩΝ
Στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε
την ̟αρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), ̟ροστίθεται τρίτο εδάφιο
ως εξής:
«Ο κλάδος εµ̟ορικών δραστηριοτήτων του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων, ό̟ως αυτός ορίζεται στην υ̟’ αριθµ. 2/23510/0094/30−03−2012 (Β΄
1083Β) Α.Υ.Ο. «Κανονισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων κατ’
εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011» έως την οριστική α̟οµείωση του
χαρτοφυλακίου του συνεχίζει τη δραστηριότητα του α̟οκλειστικά για τις
υφιστάµενες χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται
στον ως άνω Κανονισµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε τους
ήδη
υφιστάµενους,
κατά
την
έναρξη
ισχύος
του
̟αρόντος
νόµου, συναλλασσόµενους του Ταµείου, χωρίς δυνατότητα χορήγησης νέων
δανείων ̟ρος αυτούς α̟ό αυτό τον κλάδο ούτε α̟οδοχής ο̟οιωνδή̟οτε νέων
καταθέσεων, µε την εξαίρεση της ανανέωσης των ήδη υφιστάµενων
καταθέσεων.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
1.

α. Στο τέλος της ̟αραγράφου 1του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, ό̟ως ισχύει,
̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής του ̟ρώτου εδαφίου εξαιρείται η Τρά̟εζα της
Ελλάδας.»
β. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3812/2009, ό̟ως ισχύει, ̟ροστίθεται
̟ερί̟τωση ι΄ ως εξής:
«ι) Οι διατάξεις του άρθρου 13 ̟αρ. 1 του ν. 2548/1997 ( Α’ 259).».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕ∆Ε, ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΠΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο τρίτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕ∆Ε
1.

Στο τέλος του άρθρου 9 του Κώδικα Είσ̟ραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.
ν.δ 356/1974, Α’ 90) ̟ροστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Αµελείται η κατάσχεση ακινήτων καθώς και η κατάσχεση κινητών στα
χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους υ̟ολεί̟εται των
̟εντακοσίων (500) ευρώ. Κατασχέσεις ̟ου έχουν ε̟ιβληθεί µέχρι την
̟ροηγούµενη ηµέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος οφειλετών, για
συνολικές οφειλές µικρότερες του ανωτέρω ̟οσού, αίρονται µετά α̟ό αίτηση
τους.».

2.

Στο τέλος του άρθρου 30α του Κ.Ε.∆.Ε. ̟ροστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«∆εν ε̟ιβάλλεται, µε την διαδικασία του ̟αρόντος άρθρου, κατάσχεση για
α̟αιτήσεις ̟ου υ̟ολεί̟ονται του συνολικού ̟οσού ύψους ̟ενήντα (50)
ευρώ, και, εφ’ όσον ε̟ιβληθεί, δεν υ̟οβάλλεται η δήλωση του άρθρου 32,
τυχόν δε υφιστάµενο ̟οσό δεν α̟οδίδεται. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία
ε̟ιβλήθηκε κατάσχεση για συνολικό ̟οσό το ο̟οίο υ̟ερβαίνει αυτό του
̟ροηγούµενου εδαφίου και το ̟ρος α̟όδοση ̟οσό υ̟ολεί̟εται των ̟ενήντα
50 ευρώ, αυτό δεν α̟οδίδεται εντός της ̟ροθεσµίας ̟ου ορίζεται στο ̟αρόν
άρθρο αλλά σε χρόνο κατά τον ο̟οίο θα υ̟ερβεί το ̟αρα̟άνω όριο.».

3.

Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 31 του Κ.Ε.∆.Ε., ό̟ως έχουν
τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«∆εν χωρεί κατάσχεση µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθηµάτων,
̟ου καταβάλλονται ̟εριοδικά, εφόσον το ̟οσό αυτών µηνιαίως είναι
µικρότερο των χιλίων ̟εντακοσίων (1.500) ευρώ, στις ̟ερι̟τώσεις δε ̟ου
υ̟ερβαίνει το ̟οσό αυτό, ε̟ιτρέ̟εται η κατάσχεση ε̟ί του 1/4 αυτών, το
ενα̟οµένον όµως ̟οσό δεν µ̟ορεί να είναι κατώτερο των χιλίων
̟εντακοσίων (1.500) ευρώ. Κατασχέσεις ̟ου έχουν ε̟ιβληθεί, µέχρι την
̟ροηγούµενη ηµέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος των οφειλετών
̟ου υ̟άγονται στην ανωτέρω ̟ερί̟τωση, ̟εριορίζονται µετά α̟ό αίτηση
τους.».

4.

Στο άρθρο 31 του Κ.Ε.∆.Ε. ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 2 ως εξής:
«2. Καταθέσεις σε ̟ιστωτικά ιδρύµατα σε ατοµικό ή κοινό λογαριασµό είναι
ακατάσχετες µέχρι του ̟οσού των χιλίων ̟εντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε
φυσικό ̟ρόσω̟ο και σε ένα µόνο ̟ιστωτικό ίδρυµα. Για την εφαρµογή του
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̟ροηγούµενου εδαφίου α̟αιτείται γνωστο̟οίηση α̟ό το φυσικό ̟ρόσω̟ο
ενός µοναδικού λογαριασµού, µε υ̟οβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο
̟ληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής ∆ιοίκησης. Εφόσον υ̟άρχει
λογαριασµός ̟εριοδικής ̟ίστωσης µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών
βοηθηµάτων, γνωστο̟οιείται, α̟οκλειστικά και µόνο, ο λογαριασµός αυτός.
Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ορίζονται ο τρό̟ος
υ̟οβολής και ̟ιστο̟οίησης του χρόνου της ̟αραλαβής και τα στοιχεία της
υ̟οβαλλόµενης δήλωσης, ο τρό̟ος ενηµέρωσης των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων
α̟ό τη Φορολογική ∆ιοίκηση για την υ̟οβαλλόµενη δήλωση και κάθε άλλη
λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟αραγράφου. Κάθε άλλη
διάταξη, ̟ου ρυθµίζει αντίθετα ̟ρος τις διατάξεις της ̟αρούσας
̟αραγράφου, δεν εφαρµόζεται στις κατασχέσεις ̟ου ε̟ιβάλλονται στα χέρια
̟ιστωτικών ιδρυµάτων κατά τις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου.».
5.

Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 32 του ΚΕ.∆.Ε., ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και
ισχύει, µετά τις λέξεις «του κατασχετηρίου» ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για κατασχέσεις α̟αιτήσεων στα χέρια ̟ιστωτικών ιδρυµάτων η
δήλωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου γίνεται εντός οκτώ εργασίµων ηµερών
α̟ό την ε̟ίδοση του κατασχετηρίου.».
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΠΑ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΠΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

1.

2.

Στην ̟ερί̟τωση α) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ,
̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την ̟αράδοση του ̟αραγγελέα ̟ρος τον ̟αραγγελιοδόχο, στην
̟ερί̟τωση ̟αραγγελιοδοχικών ̟ωλήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 5, ̟αράγραφος 2, αγροτικών ̟ροϊόντων για λογαριασµό αγροτών
φυσικών ̟ροσώ̟ων, υ̟όχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο
̟αραγγελιοδόχος.»
Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, ̟ροστίθεται νέα
̟ερί̟τωση γ), ως εξής:
«γ) Κατ’ εξαίρεση της ̟ερί̟τωσης α’ ανωτέρω, οι αγρότες φυσικά ̟ρόσω̟α
̟ου δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την ο̟οία υ̟οχρεούνται στην
τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία,
υ̟οβάλλουν µόνο εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.»

3.

Το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Ειδικό καθεστώς αγροτών
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1.
Οι αγρότες, οι ο̟οίοι κατά την ̟ροηγούµενη διαχειριστική ̟ερίοδο
̟ραγµατο̟οίησαν ακαθάριστα έσοδα α̟ό την ̟ώληση αγροτικών ̟ροϊόντων
̟αραγωγής τους και την ̟αροχή αγροτικών υ̟ηρεσιών κατώτερα των δέκα
̟έντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώµατα ενιαίας
ενίσχυσης κατώτερα των ̟έντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υ̟άγονται στο ειδικό
καθεστώς του ̟αρόντος άρθρου, µε την ε̟ιφύλαξη των ̟αραγράφων 4 και 5
του ̟αρόντος. Οι εν λόγω αγρότες δεν υ̟οχρεούνται στην τήρηση βιβλίων
και την έκδοση στοιχείων και δικαιούνται ε̟ιστροφής του φόρου του
̟αρόντος νόµου ̟ου ε̟ιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υ̟ηρεσιών, τις
ο̟οίες ̟ραγµατο̟οίησαν για την άσκηση της εκµετάλλευσής τους.
2. Η ε̟ιστροφή του φόρου ενεργείται α̟ό το ∆ηµόσιο µε καταβολή στον
αγρότη ̟οσού, το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει µε την εφαρµογή κατ’ α̟οκο̟ή
συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), στην αξία των ̟αραδιδόµενων αγροτικών
̟ροϊόντων και των ̟αρεχόµενων αγροτικών υ̟ηρεσιών του Παραρτήµατος
IV του ̟αρόντος ̟ρος άλλους υ̟οκείµενους στο φόρο, εκτός των αγροτών
̟ου υ̟άγονται στο καθεστώς του ̟αρόντος άρθρου. Για την ̟ραγµατο̟οίηση
της ε̟ιστροφής αυτής υ̟οβάλλεται δήλωση – αίτηση ε̟ιστροφής.
Ειδικά για ̟ωλήσεις αγροτικών ̟ροϊόντων δικής τους ̟αραγωγής ̟ου
̟ραγµατο̟οιούνται α̟ό αγρότες του ̟αρόντος άρθρου α̟ό δικό τους
κατάστηµα ή α̟ό λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή ̟αραδίδονται σε άλλο κράτος
µέλος της Ε.Ε., η ε̟ιστροφή ̟ραγµατο̟οιείται µε την εφαρµογή κατ’
α̟οκο̟ή συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) στην αξία των εν λόγω ̟ωλήσεων,
ό̟ως αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό το τηρούµενο βιβλίο, σύµφωνα µε τη φορολογική
νοµοθεσία.
Για την ̟αράδοση αγροτικών ̟ροϊόντων α̟ό την αγροτική εκµετάλλευση σε
δραστηριότητα ̟ου ̟εριγράφεται στο ̟ροηγούµενο εδάφιο εκδίδεται ειδικό
στοιχείο ̟ου ̟εριλαµβάνει το είδος, την ̟οσότητα, την ̟οιότητα και την
κανονική αξία των ̟αραδιδόµενων αγαθών, ό̟ως αυτή ορίζεται α̟ό τις
διατάξεις της ̟ερί̟τωσης γ΄ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 19. Το ειδικό αυτό
στοιχείο εκδίδεται και α̟ό αγρότες ̟ου εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς,
̟ροκειµένου να ̟ροσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της αγροτικής
εκµετάλλευσης.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της ̟αραγράφου αυτής, ως αξία των
̟αραδιδόµενων ̟ροϊόντων ή των ̟αρεχοµένων υ̟ηρεσιών, λαµβάνεται αυτή
̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τα οικεία νόµιµα ̟αραστατικά, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι η
̟αραγωγή ̟ροϊόντων και η ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ροέρχεται α̟ό
εκµετάλλευση ̟εριουσιακών στοιχείων ̟ου είτε ανήκουν στον αγρότη κατά
κυριότητα, είτε έχει το δικαίωµα εκµετάλλευσης µε ο̟οιαδή̟οτε έννοµη
σχέση.
Σε ̟ερί̟τωση ̟αράδοσης αγροτικών ̟ροϊόντων α̟ό τρίτους υ̟οκείµενους
στο φόρο, για λογαριασµό των ̟αραγωγών αγροτών, η ̟αρα̟άνω αξία
λαµβάνεται χωρίς φόρο και ̟ροµήθεια.
3.

Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 36 και 38 δεν εφαρµόζονται για τους
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αγρότες ̟ου υ̟άγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού.
4.
Οι διατάξεις των ̟αραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στους αγρότες
̟ου:
α) ασκούν τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και ̟αρέχουν τις αγροτικές υ̟ηρεσίες
̟ου ̟ροβλέ̟ουν οι διατάξεις του άρθρου 42, µε τη µορφή εταιρείας
ο̟οιουδή̟οτε τύ̟ου ή αγροτικών συνεταιρισµών,
β) ̟ωλούν αγροτικά ̟ροϊόντα ̟αραγωγής τους, ύστερα α̟ό ε̟εξεργασία ̟ου
µ̟ορεί να ̟ροσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών
̟ροϊόντων,
γ) ασκούν ̟αράλληλα και άλλη οικονοµική δραστηριότητα, για την ο̟οία
έχουν υ̟οχρέωση να τηρούν βιβλία σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία.
Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους αγρότες ̟ου ̟ωλούν ̟ροϊόντα δικής τους
̟αραγωγής α̟ό δικό τους κατάστηµα ή α̟ό λαϊκές αγορές ή
̟ραγµατο̟οιούν εξαγωγές ή ̟αραδόσεις ̟ρος άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε.
καθώς και για τους αγρότες οι ο̟οίοι εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄) και
ασχολούνται µε τη διαχείριση ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας έως 100 KW ή
τη λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων.
5. Οι αγρότες της ̟αραγράφου 4 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς του
φόρου για τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον για τις εν λόγω δραστηριότητες
υ̟οχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
6. Οι αγρότες µ̟ορούν να µετατάσσονται α̟ό το ειδικό καθεστώς του άρθρου
αυτού στο κανονικό µε δήλωσή τους ̟ου υ̟οβάλλεταιστην αρµόδια υ̟ηρεσία
της Φορολογικής ∆ιοίκησης.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η µετάταξη
̟ραγµατο̟οιείται α̟ό την έναρξη της διαχειριστικής ̟εριόδου, η δήλωση
υ̟οβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών α̟ό την έναρξη αυτής και δεν µ̟ορεί να
ανακληθεί ̟ριν α̟ό την ̟άροδο ̟ενταετίας. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η µετάταξη
̟ραγµατο̟οιείται κατά την διάρκεια της διαχειριστικής ̟εριόδου, ισχύει α̟ό
την ηµεροµηνία κατά την ο̟οία υ̟οβάλλεται η δήλωση και δεν µ̟ορεί να
ανακληθεί ̟ριν α̟ό την ̟άροδο ̟ενταετίας, η ο̟οία αρχίζει α̟ό την έναρξη
της ε̟όµενης α̟ό τη µετάταξη διαχειριστικής ̟εριόδου.
Στην ̟ερί̟τωση υ̟οχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς, λόγω µη
̟λήρωσης των κριτηρίων ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1, ο αγρότης
υ̟οχρεούται στην υ̟οβολή δήλωσης µεταβολής εντός δέκα (10) ηµερών α̟ό
την έναρξη της διαχειριστικής ̟εριόδου. Ειδικά για την ̟ρώτη εφαρµογή , η
εν λόγω δήλωση υ̟οβάλλεται έως 15.04.2014 για τους υ̟όχρεους τήρησης
δι̟λογραφικών βιβλίων και έως 20.05.2014 για τους υ̟όχρεους τήρησης
α̟λογραφικών βιβλίων.
Μετάταξη α̟ό το κανονικό καθεστώς α̟όδοσης του φόρου στο ειδικό
καθεστώς αγροτών µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί µόνο α̟ό την έναρξη
διαχειριστικής ̟εριόδου µε υ̟οβολή δήλωσης στην αρµόδια υ̟ηρεσία της
Φορολογικής ∆ιοίκησης εντός δέκα (10) ηµερών α̟ό την έναρξη αυτής.
7.

Οι µετατασσόµενοι είναι υ̟οχρεωµένοι να διενεργούν, µέσα σε
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̟ροθεσµία δύο (2) µηνών α̟ό τη µετάταξη, α̟ογραφή ̟ου να ̟εριλαµβάνει:
α) τα α̟οθέµατα των αγροτικών ̟ροϊόντων, στα ο̟οία ̟εριλαµβάνονται
όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτηµένοι καρ̟οί και οι καλλιέργειες ̟ου βρίσκονται
σε εξέλιξη, κατά συντελεστή του κατ’ α̟οκο̟ή φόρου,
β) τα α̟οθέµατα των ̟ρώτων υλών της αγροτικής ̟αραγωγής, ό̟ως
σ̟όρων, λι̟ασµάτων, φυτοφαρµάκων, ζωοτροφών και λοι̟ών συναφών,
κατά συντελεστή φόρου,
γ) τα αγαθά ε̟ένδυσης, εφόσον είναι χρησιµο̟οιήσιµα για τους σκο̟ούς
της ε̟ιχείρησης και δεν ̟αρήλθε η ̟ενταετής ̟ερίοδος του διακανονισµού.
Τα α̟οθέµατα των ̟ιο ̟άνω ̟ερι̟τώσεων β’ και γ’ α̟ογράφονται σε τιµές
κόστους.
8.
Τα α̟οθέµατα των αγροτικών ̟ροϊόντων θεωρούνται:
α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος α̟όδοσης του φόρου, σε τιµή
̟ώλησης κατά το χρόνο της µετάταξης, µε δικαίωµα να εκ̟έσουν τον κατ’
α̟οκο̟ή φόρο, στην ̟ερί̟τωση ̟ου γίνεται µετάταξη α̟ό το καθεστώς των
αγροτών στο κανονικό καθεστώς,
β) ως ̟αράδοση αγαθών σε τιµή ̟ώλησης, υ̟οκείµενη στο φόρο µε τον κατ’
α̟οκο̟ή συντελεστή, στην ̟ερί̟τωση ̟ου γίνεται µετάταξη α̟ό το κανονικό
καθεστώς α̟όδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών.
9.
Σε ̟ερί̟τωση µετάταξης α̟ό το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο
κανονικό καθεστώς α̟όδοσης του φόρου, οι µετατασσόµενοι δικαιούνται να
εκ̟έσουν το φόρο µε τον ο̟οίο έχουν ε̟ιβαρυνθεί:
α) τα α̟οθέµατα των ̟ρώτων υλών της αγροτικής ̟αραγωγής,
β) τα αγαθά ε̟ένδυσης, κατά το µέρος του φόρου ̟ου αναλογεί στα
υ̟όλοι̟α έτη της ̟ενταετούς ̟εριόδου διακανονισµού.
10. Σε ̟ερί̟τωση µετάταξης α̟ό το κανονικό καθεστώς α̟όδοσης του
φόρου στο καθεστώς των αγροτών, οι µετατασσόµενοι είναι υ̟οχρεωµένοι να
καταβάλλουν το φόρο µε τον ο̟οίο έχουν ε̟ιβαρυνθεί:
α) τα α̟οθέµατα των ̟ρώτων υλών της αγροτικής ̟αραγωγής,
β) τα αγαθά ε̟ένδυσης, κατά το µέρος τους ̟ου αναλογεί στα υ̟όλοι̟α έτη
του διακανονισµού της ̟ενταετούς ̟εριόδου.
11. Για τα α̟ογραφόµενα αγαθά ̟ου ̟ροβλέ̟ουν οι διατάξεις της
̟αραγράφου 7, υ̟οβάλλεται, µέσα σε δύο (2) µήνες, α̟ό τη µετάταξη, δήλωση
̟ου ̟εριλαµβάνει την αξία των α̟οθεµάτων και το φόρο ̟ου εκ̟ί̟τεται ή
καταβάλλεται, κατά ̟ερί̟τωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ̟ιο ̟άνω
̟αραγράφων 8, 9 και 10.
Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκ̟ί̟τεται, κατά ̟ερί̟τωση, µε την ̟ιο ̟άνω
δήλωση για την ο̟οία εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 38.
Ειδικά για τους αγρότες ̟ου υ̟άγονται στο κανονικό καθεστώς α̟ό 1.1.2014,
η δήλωση α̟οθεµάτων υ̟οβάλλεται έως τις 31.05.2014.
12.Οι αγρότες ̟ου αρχίζουν για ̟ρώτη φορά τις εργασίες τους και ε̟ιθυµούν
να υ̟αχθούν στο κανονικό καθεστώς υ̟οβάλλουν δήλωση έναρξης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4174/2013.
192

13. Με α̟οφάσεις του Υ̟ουργού Οικονοµικών µ̟ορεί να ορίζεται ότι η
ε̟ιστροφή του φόρου ενεργείται α̟ό τον αγοραστή των αγροτικών
̟ροϊόντων ή το λή̟τη των αγροτικών υ̟ηρεσιών.
14. Με α̟οφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ορίζονται:
α) ο τρό̟ος και ο χρόνος υ̟οβολής της δήλωσης – αίτησης ε̟ιστροφής, ο
τύ̟ος και το ̟εριεχόµενο αυτής, τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά καθώς και
κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εκκαθάριση και την α̟όδοση του
ε̟ιστρε̟τέου φόρου,
β) ο τύ̟ος και το ̟εριεχόµενο του ειδικού στοιχείου ̟ου ̟ροβλέ̟ουν οι
διατάξεις της ̟αραγράφου 2,
γ) ο τύ̟ος και το ̟εριεχόµενο της δήλωσης µετάταξης ̟ου ̟ροβλέ̟ουν οι
διατάξεις της ̟αραγράφου 7 και της δήλωσης α̟οθεµάτων ̟ου ̟ροβλέ̟ουν
οι διατάξεις της ̟αραγράφου 12, καθώς ε̟ίσης και τα συνυ̟οβαλλόµενα µε
αυτές στοιχεία.
15. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών µ̟ορούν να ορίζονται οι
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις ως φορείς ̟ου µεσολαβούν στην
υ̟οβολή των αιτήσεων ε̟ιστροφής και γενικά στη διαδικασία ε̟ιστροφής του
φόρου, καθώς και η αµοιβή τους για τις υ̟ηρεσίες τους αυτές. Με όµοιες
α̟οφάσεις µ̟ορεί να ανα̟ροσαρµόζεται η ανωτέρω αµοιβή.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΟ Π 2070/1987 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΦΑΣ,

1.

Στο τέλος της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 6 της ̟ερί̟τωσης 1 της
υ̟ο̟αραγράφου Ε1 της ̟αραγράφου Ε του άρθρου ̟ρώτου του ν.4093/2012
(Α΄ 222) ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά για τις ̟ωλήσεις αγροτικών ̟ροϊόντων α̟ό αντι̟ρόσω̟ο
(̟αραγγελιοδόχο) για λογαριασµό ̟αραγωγού φυσικού ̟ροσώ̟ου
(̟αραγγελέα), εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, το αργότερο µέχρι το
τέλος του φορολογικού έτους των συµβαλλοµένων. »

2.

Καταργούνται οι διατάξεις της υ̟’ αριθ. Π.2070/1820/ΠΟΛ.109/ 20.3.1987
α̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονοµικών (Β΄ 189/1987), η ο̟οία κυρώθηκε µε
την ̟αράγραφο 6 του άρθρου 48 του ν.1731/1987 (Α΄ 161).

3.

α. Στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.4223/2013 µετά
την λέξη «α̟όσβεση», ̟ροστίθενται οι λέξεις «στα έτη της συµβατικής
̟εριόδου», µετά την λέξη «εφόσον» ̟ροστίθενται οι λέξεις «δεν έχει ή» και
στο τέλος του ίδιου εδαφίου ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή εντός ̟ενταετίας».
β. Το δεύτερο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.4223/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάταξη του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά δα̟άνες α̟οσβέσεων καθώς
και τυχόν ανα̟όσβεστο υ̟όλοι̟ο ̟ου µεταφέρεται στα α̟οτελέσµατα κατά
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τις χρήσεις των ετών 2011, 2012 και 2013 και καταλαµβάνει και ελεγχθείσες
υ̟οθέσεις οι ο̟οίες δεν έχουν συζητηθεί ενώ̟ιον διοικητικού δικαστηρίου.»
4.

Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 2238/1994 (Α’ ) ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 6
ως εξής:
«6. Οι δικηγορικές εταιρείες, ̟ου έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 του ̟.δ/τος 152/2000 και 1
του ̟.δ/τος 81/2005, ως ̟αράρτηµα δικηγορικής εταιρείας, ̟ου είναι
εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα σε κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης, για εισοδήµατα ̟ου έχουν α̟οκτήσει ή α̟οκτούν στην Ελλάδα υ̟ό
την ισχύ των διατάξεων του ν. 2238/1994, φορολογούνται ό̟ως οι αντίστοιχες
ελληνικές δικηγορικές εταιρείες.» .

5.

Μετά το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’
) ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ε̟ιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του ν. 4172/2013, ό̟ως έχει
τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει, η εισφορά του ̟ροηγούµενου εδαφίου, ως εισφορά
ειδικού σκο̟ού, δεν υ̟ολογίζεται ως φορολογητέο εισόδηµα.».

6.

Οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004 (Α’ 253), ό̟ως
ισχύουν καταργούνται α̟ό την ………...

7.

α. Α̟ό 1.1.2013 και µετά το ειδικό ε̟ίδοµα τρίτεκνων και ̟ολύτεκνων του
άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α΄81) δεν ̟ροσµετράται στο καθαρό ετήσιο,
οικογενειακό εισόδηµα και α̟αλλάσσεται α̟ό τον φόρο εισοδήµατος.
β. Α̟αλλάσσονται α̟ό την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του
ν. 3986/2011, το ενιαίο ε̟ίδοµα στήριξης τέκνων της υ̟ο̟αραγράφου ΙΑ 2
της ̟αραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 και το ειδικό ε̟ίδοµα τριτέκνων και
̟ολυτέκνων του άρθρου 40 του ν.4141/2013, α̟ό την έναρξη χορήγησής τους.

8.

Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 46 του
ν.2238/1994, ό̟ως αυτό ̟ροστέθηκε µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 11 του
άρθρου 4 του ν.4038/2012 (Α’ 14) ̟αρατείνεται και για τις ανείσ̟ρακτες
δεδουλευµένες α̟οδοχές της χρήσης του έτους 2013.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΠΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1.

Το άρθρο 37 του Κώδικα ΦΠΑ τρο̟ο̟οιείται ως εξής:
α. Στην ̟ερί̟τωση α΄ της ̟αραγράφου 3 διαγράφονται οι λέξεις «και του
σχετικού ή σχετικών δι̟λοτύ̟ων καταβολής του φόρου ή της έκτακτης
δήλωσης, κατά ̟ερί̟τωση» και ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή της έκτακτης
δήλωσης και του σχετικού ή σχετικών α̟οδεικτικών καταβολής του φόρου,».
β. Στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αραγράφου 3 διαγράφονται οι λέξεις «και του
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σχετικού ή σχετικών δι̟λοτύ̟ων καταβολής του φόρου ή της έκτακτης
δήλωσης, κατά ̟ερί̟τωση» και ̟ροστίθενται οι λέξεις «ή της έκτακτης
δήλωσης και του σχετικού ή σχετικών α̟οδεικτικών καταβολής του φόρου».
γ. Μετά την ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρ. 3 ̟ροστίθεται ε̟όµενο εδάφιο ως εξής:
«Για την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟αραγράφου, ως α̟οδεικτικά καταβολής
του φόρου νοούνται τα α̟οδεικτικά ̟ου ορίζονται µε α̟όφαση του Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων.».
2.

Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διαφορά φόρου ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τις ̟αρα̟άνω δηλώσεις, αν είναι
θετική και άνω των τριάντα (30) ευρώ καταβάλλεται στο ∆ηµόσιο, αν είναι
θετική µέχρι τριάντα (30) ευρώ µεταφέρεται για καταβολή στην ε̟όµενη
φορολογική ̟ερίοδο, και αν είναι αρνητική µεταφέρεται για έκ̟τωση ή
ε̟ιστρέφεται, κατά ̟ερί̟τωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34. Η
υ̟οχρέωση καταβολής του οφειλόµενου ̟οσού λήγει την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του µήνα της εµ̟ρόθεσµης υ̟οβολής της δήλωσης. Ειδικά για
εµ̟ρόθεσµη ̟εριοδική δήλωση και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι το οφειλόµενο
̟οσό υ̟ερβαίνει το ̟οσό ύψους εκατό (100) ευρώ, ο υ̟οκείµενος στο φόρο
µ̟ορεί να ε̟ιλέξει την καταβολή του οφειλόµενου ̟οσού σε δύο (2) ισό̟οσες
δόσεις. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, το ̟οσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ε̟όµενου µήνα, α̟ό την υ̟οβολή
της εµ̟ρόθεσµης δήλωσης.».

3.

Το άρθρο 54 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 54
Χρόνος καταβολής του φόρου
Η ̟ροθεσµία καταβολής του φόρου ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία υ̟οβολής
της δήλωσης σε όλες τις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις, ̟λην των οριζοµένων στην
̟αράγραφο 2 του άρθρου 38».

4.

Οι διατάξεις των ̟ροηγούµενων ̟αραγράφων ισχύουν για δηλώσεις ̟ου
υ̟οβάλλονται α̟ό 1.1.2014.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.

Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 ( Α΄ 312) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, για τη σύσταση, α̟όκτηση και κάθε
άλλη µεταβολή στα δικαιώµατα της ̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος άρθρου, ο
φορολογούµενος υ̟οχρεούται σε υ̟οβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων
εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ηµέρα της σύστασης, α̟όκτησης και κάθε
άλλης µεταβολής στα ̟αρα̟άνω δικαιώµατα. Ειδικότερα, οι δηλώσεις
στοιχείων ακινήτων έτους 2014, ̟ου υ̟οβάλλονται ̟ροκειµένου να
α̟εικονισθεί η ̟εριουσιακή κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2014,
υ̟οβάλλονται µέχρι και την 30ή Μαΐου 2014.
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2.

Στο τέλος της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 54 Α του ν.4174/2013 (Α΄ 170),
̟ροστίθενται εδάφια ως εξής:
«∆εν α̟αιτείται η µνηµόνευση, ε̟ισύναψη ή ̟ροσκόµιση του ̟ιστο̟οιητικού
ΕΝ.Φ.Ι.Α. στη µονοµερή εξάλειψη υ̟οθήκης ή στην άρση κατάσχεσης. Σε
κάθε ̟ερί̟τωση θεωρείται έγκυρη η µνηµόνευση, ε̟ισύναψη ή ̟ροσκόµιση
του ̟ιστο̟οιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο ο̟οίο το κτίσµα ή το οικό̟εδο
α̟οτυ̟ώνονται µε α̟όκλιση της ε̟ιφάνειάς τους µέχρι ̟έντε (5) τετραγωνικά
µέτρα και το αγροτεµάχιο α̟οτυ̟ώνεται µε α̟όκλιση µέχρι ̟έντε τοις εκατό
(5%) της ε̟ιφάνειάς του.»

3.

Πριν α̟ό το τελευταίο εδάφιο της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 54Α του
ν.4174/2013 ̟ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω διαδικασία εφαρµόζεται ανάλογα και στις συµβολαιογραφικές
̟ράξεις εγγραφής υ̟οθήκης για διασφάλιση χορηγούµενου δανείου α̟ό
̟ιστωτικό ίδρυµα. Ο συµβολαιογράφος υ̟οχρεούται, ε̟ί ̟οινή ακυρότητας
του συµβολαίου, να α̟οδώσει τον αναλογούντα φόρο µέσα σε α̟οκλειστική
̟ροθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την εκταµίευση του δανείου και
όχι αργότερα α̟ό τρεις (3) µήνες α̟ό τη σύνταξη του συµβολαιογραφικού
εγγράφου. »

4.

Η ̟αράγραφος 5 του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Είναι α̟αράδεκτη η συζήτηση ενώ̟ιον δικαστηρίου ένδικου µέσου ή
ένδικου βοηθήµατος, ασφαλιστικών µέτρων και ειδικών διαδικασιών ε̟ί
ακινήτου, ̟λην της µονοµερούς εξάλειψης υ̟οθήκης ή της άρσης κατάσχεσης,
αν δεν ̟ροσκοµισθεί α̟ό τον υ̟όχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., το ̟ιστο̟οιητικό των
̟αραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού.»

5.

Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Ακίνητα, τα ο̟οία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας και των
νοµών Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν α̟οδεδειγµένα υ̟οστεί ζηµιές α̟ό
τους σεισµούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα,
α̟αλλάσσονται α̟ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2014 και 2015. Με α̟όφαση του
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η
διαδικασία χορήγησης της α̟αλλαγής.»

6.

Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 ο αριθµός «31»
αντικαθίσταται µε τον αριθµό «32».

7.

α. Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης α) της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.
3091/2002, ό̟ως ισχύει, ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ανώνυµες εταιρείες, µε ανώνυµες µετοχές, εφόσον το σύνολο των µετοχών
τους καταλήγει σε εταιρείες, οι µετοχές των ο̟οίων βρίσκονται σε
δια̟ραγµάτευση σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά.»
β. Οι διατάξεις της ̟αραγράφου αυτής ισχύουν α̟ό 1.1.2014.
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9.

Μετά το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1587/1950 ( Α’
294), ̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στις ̟ερι̟τώσεις κατά τις ο̟οίες
µεταβιβάζονται
α̟ό
τον
οικο̟εδούχο
σε
τρίτο
σε
εκτέλεση
συµβολαιογραφικού ̟ροσυµφώνου και καθ’ υ̟όδειξη του εργολάβου,
διηρηµένες ιδιοκτησίες υ̟αγόµενες σε Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 6 του
Κώδικα ΦΠΑ, ο ο̟οίος κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (Α΄ ).»

10.

Οι ̟αράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 81 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας
κληρονοµιών, δωρεών, γονικών ̟αροχών και κερδών α̟ό τυχερά ̟αίγνια, ο
ο̟οίος κυρώθηκε µε το ̟ρώτο άρθρο του ν.2961/2001 (266 Α΄), καταργούνται
και οι ε̟όµενες ̟αράγραφοι αναριθµούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.1. : Συµ̟λήρωση φορολογικών ρυθµίσεων σχετικά
µε το έτος ̟ρώτης κυκλοφορίας των εισαγόµενων µεταχειρισµένων
αυτοκινήτων
1.

α. Προστίθεται στο δεύτερο εδάφιο της ̟ερ. γ΄ της ̟αρ.1 του άρθρου 16 του
ν.2238/1994, οι λέξεις «ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ» µετά τις λέξεις «στην
Ελλάδα».
β. Η διάταξη της ̟αραγράφου αυτής ισχύει για το οικονοµικό έτος 2014.

2.

α. Προστίθεται στο δεύτερο εδάφιο της ̟ερ. γ΄ της ̟αρ.1 του άρθρου 31 του
ν.4172/2013, οι λέξεις «ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ» µετά τις λέξεις «στην
Ελλάδα».
β. Η διάταξη της ̟αραγράφου αυτής ισχύει για εισοδήµατα ̟ου α̟οκτώνται
α̟ό 1.1.2014 και ε̟όµενα.

3.

α. Προστίθεται στο τρίτο εδάφιο της ̟ερ. β΄ της ̟αρ.1 του άρθρου 44 του ν.
4111/2013, οι λέξεις «ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ» µετά τις λέξεις «στην Ελλάδα».
β. Η διάταξη της ̟αραγράφου αυτής ισχύει για το οικονοµικό έτος 2014 και
για εισοδήµατα ̟ου α̟οκτώνται α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2014 και ε̟όµενα.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.2. : Ρυθµίσεις φορολογικών και τελωνειακών
θεµάτων για τα οχήµατα των ατόµων µε ανα̟ηρίες

1.

Στο τέλος της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν.1798/1988 (Α’ 166)
̟ροστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά, για το έτος 2014, γίνονται δεκτές, µε την ε̟ιφύλαξη ̟αντός
νοµίµου δικαιώµατος του ∆ηµοσίου, οι αιτήσεις για τη χορήγηση των
̟ροβλε̟όµενων α̟αλλαγών του άρθρου 1 του ν.490/1976 (Α’ 331) µε την
̟ροϋ̟όθεση ότι οι αιτούντες έχουν υ̟οβάλει αίτηµα ̟αρα̟οµ̟ής στα
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ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης, κατ’ εφαρµογή της αριθµ. ∆.18
Α 5038263 ΕΞ 2013/24-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2710/Β’), το έτος 2013 ή στην
Α.Σ.Υ.Ε. το 2014. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου συνε̟εία της σχετικής ιατρικής
βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., η ο̟οία ̟ροσκοµίζεται στις αρµόδιες
αρχές εντός τριάντα ηµερών α̟ό την έκδοσή της και το αργότερο µέχρι
31.10.2014 για την αντιστοίχιση των ̟αθήσεων σύµφωνα µε τις υ̟ουργικές
α̟οφάσεις του άρθρου 5 του ̟αρόντος, οι αιτούντες δεν δικαιούνται τις
α̟αλλαγές ε̟ιβάλλονται σε αυτούς, χωρίς την ε̟ιβολή ̟ροστίµου ή
̟ροσαυξήσεων, οι υ̟έρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων δασµοί, φόροι, εισφορές,
δικαιώµατα και τέλη ταξινόµησης και κυκλοφορίας σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Ειδικότερα για τους ανα̟ήρους µε ̟λήρη ̟αράλυση των κάτω
άκρων (̟αρα̟ληγία) ή αµφοτερό̟λευρο ακρωτηριασµό γίνονται δεκτές για
τα έτη 2013 και 2014 οι εκδοθείσες θετικές γνωµατεύσεις των κατά το χρόνο
έκδοσης αυτών αρµοδίων οργάνων για τη χορήγηση των ̟ροβλε̟όµενων
α̟αλλαγών του άρθρου 1 του ν.δ. 490/1976, εφόσον συντρέχουν και οι
λοι̟ές νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις.»
2.

To ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.1798/1988 (Α’ 166)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και του κατά ̟ερί̟τωση
αρµόδιου Υ̟ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή
Εθνικής Άµυνας καθορίζεται η αντιστοίχιση των ̟αθήσεων ̟ου ορίζονται στο
̟αρόν άρθρο µε τις ̟αθήσεις και τα ̟οσοστά ανα̟ηρίας ̟ου καθορίζονται
α̟ό το ΚΕ.Π.Α. ή την Α.Σ.Υ.Ε.»
3. α. Στην ̟αράγραφο 7 του άρθρου 132 του ν.2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας, Α’ 265 ) ̟ροστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Τα ε̟ιβατικά αυτοκίνητα ̟ου έχουν ̟αραληφθεί µε α̟αλλαγή α̟ό το τέλος
ταξινόµησης µε βάση τις διατάξεις για τα άτοµα µε ανα̟ηρίες και συνε̟εία
θανάτου αυτών ̟εριέρχονται στους νόµιµους κληρονόµους τους,
α̟οδεσµεύονται τελωνειακά εντός ̟ροθεσµίας ενός (1) έτους α̟ό την
ηµεροµηνία θανάτου του δικαιούχου ̟ροσώ̟ου. »
β. Η τελευταία ̟αράγραφος του άρθρου 132 του ν.2960/2001, ό̟ως έχει
συµ̟ληρωθεί µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 13 του
ν.4138/2013 (Α’ 72) και εκ ̟αραδροµής αριθµηθεί ως ̟αράγραφος 10,
αναριθµείται στο ορθό ως ̟αράγραφος 11.
γ. Στο τέλος του άρθρου 132 του ν.2960/2001 ̟ροστίθεται νέα ̟αράγραφος
12 ως εξής:
«12. α) Με α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, σε
εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις ειδικά αιτιολογηµένες, η ̟ροθεσµία ̟ου ̟ροβλέ̟εται
στην ̟αράγραφο 7 του ̟αρόντος δύναται να ̟αραταθεί για έξι (6) ε̟ι̟λέον
µήνες.
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β) Με όµοιες α̟οφάσεις καθορίζεται κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια εφαρµογής
του ̟αρόντος άρθρου.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.3.: Ρυθµίσεις για τα εταιρικά οχήµατα
Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 6 της αριθµ. ̟ρωτ. ∆247/13/6.4.1988 ΑΥΟ
(ΦΕΚ 195/Β’), ό̟ως κυρώθηκε µε την ̟αράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.
1839/1989 (Α’ 90), ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση ι’, ως εξής:
«ι) Πρόσω̟α µε συνήθη κατοικία στην Ελλάδα ̟ου εργάζονται σε άλλο
κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και χρησιµο̟οιούν στη χώρα µας
ε̟ιβατικό όχηµα ταξινοµηµένο στο άλλο αυτό κράτος µέλος, στο όνοµα
εταιρείας ̟ου εδρεύει σε αυτό, εφόσον ̟ληρούνται σωρευτικά οι εξής
̟ροϋ̟οθέσεις:
αα) Η σύµβαση εργασίας ή η συµφωνία του µισθωτού ή µη µισθωτού
εργαζόµενου µε την εταιρεία να ̟ροβλέ̟ει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως
̟ρόσθετη ̟αροχή.
ββ) Το εταιρικό όχηµα να µην χρησιµο̟οιείται κατά τρό̟ο µόνιµο εντός της
Ελλάδας, µε την έννοια ότι χρησιµο̟οιείται το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου
εκτός Ελλάδας.
γγ) Η µη ε̟αγγελµατική χρήση του εταιρικού οχήµατος να έχει δευτερεύοντα
χαρακτήρα σε σχέση µε την ε̟αγγελµατική χρήση του και να ̟ροβλέ̟εται
ρητά στη σύµβαση εργασίας, α̟οτελώντας µέρος, α̟ό οικονοµική ά̟οψη της
αµοιβής του εργαζόµενου.
δδ) Το όχηµα να καλύ̟τεται ασφαλιστικά στην Ελλάδα.
Η διάρκεια ̟αραµονής του ε̟ιβατικού οχήµατος στο καθεστώς ̟ροσωρινής
εισαγωγής δεν ̟εριορίζεται χρονικά, εφόσον ̟ληρούνται οι ̟αρα̟άνω
̟ροϋ̟οθέσεις.».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.4.: Μη άρση ακινησίας οχηµάτων και
διαγραφή α̟ό το Μητρώο οχηµάτων λόγω εξαγωγής ή καταστροφής
1.

Στο τέλος της ̟αραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 ( Α’ 82)
̟ροστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής:
«Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ρόκειται να διαγραφεί αυτοκίνητο όχηµα ευρισκόµενο
σε κατάσταση ακινησίας, α̟ό το Μητρώο οχηµάτων του Υ̟ουργείου
Υ̟οδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων λόγω ̟αράδοσής του για ολική
καταστροφή µε ανακύκλωση στα ειδικώς ̟ρος τούτο εξουσιοδοτηµένα κέντρα
ή µε σκο̟ό την εξαγωγή του, δεν αίρεται η ακινησία, τα δε στοιχεία
κυκλοφορίας του, άδεια και ̟ινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, διαβιβάζονται
α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία της Φορολογικής ∆ιοίκησης, µετά α̟ό αίτηση του
κατόχου ή ιδιοκτήτη αυτού, στην αρµόδια ∆/νση Υ̟οδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων της οικείας Περιφέρειας.
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Σε κάθε ̟ερί̟τωση, δεν ε̟έρχεται διαγραφή αυτοκινήτου οχήµατος α̟ό το
Μητρώο οχηµάτων, λόγω εξαγωγής του, ε̟ανεξαγωγής του ή µεταφοράς του
εκτός της χώρας, εφόσον δεν καταβληθούν ̟ροηγουµένως τα τυχόν
οφειλόµενα τέλη κυκλοφορίας και ̟ρόστιµα α̟ό τον τελευταίο κάτοχο ή
ιδιοκτήτη του και δεν βεβαιωθεί η εξαγωγή του, ε̟ανεξαγωγή του ή µεταφορά
του εκτός της χώρας.
Με κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Υ̟οδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λε̟τοµέρεια για την εφαρµογή των
διατάξεων των δύο ̟ροηγούµενων εδαφίων.».
2.

Η ̟αράγραφος 7 του άρθρου 22 του ν.2367/1953 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Εξαιρετικά και µέχρι δύο φορές ετησίως ε̟ιτρέ̟εται η κυκλοφορία
ενάριθµων ασφαλισµένων αυτοκινήτων ή µοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης,
για τα ο̟οία έχει υ̟οβληθεί δήλωση ακινησίας, ̟ροσωρινή άδεια διάρκειας
µέχρι τριών (3) ηµερών κατ’ έτος α̟οκλειστικά και µόνο για την ̟αράδοσή
τους σε σηµεία συλλογής οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), µε τη
σχετική ένδειξη ε̟ί του εντύ̟ου αυτής ή για την ε̟ισκευή και έλεγχο α̟ό
ΚΤΕΟ. Ά̟αξ ετησίως µ̟ορεί να χορηγείται ̟ροσωρινή άδεια κυκλοφορίας
και για τα ανάριθµα ασφαλισµένα αυτοκίνητα ή τις µοτοσυκλέτες, µε την ίδια
ως άνω συνολική διάρκεια, α̟οκλειστικά και µόνο για τη µετάβασή τους α̟ό
τον τό̟ο αγοράς ή τελωνισµού τους στον τό̟ο ταξινόµησης και για την
ε̟ισκευή ή έλεγχο α̟ό ΚΤΕΟ. Η ̟ροσωρινή άδεια χορηγείται α̟οκλειστικά
και µόνο α̟ό τον ̟ροϊστάµενο της αρµόδιας υ̟ηρεσίας της Φορολογικής
∆ιοίκησης, αφού καταβληθεί για κάθε ηµέρα, και ανεξάρτητα α̟ό το είδος
του αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας, το ̟οσό των δέκα (10) ευρώ ή τριών (3)
ευρώ αντίστοιχα για τα αυτοκίνητα ή τις µοτοσυκλέτες. Στην ̟ερί̟τωση αυτή
εφαρµόζεται η ̟αράγραφος 5 του ̟αρόντος. Για την ενηµέρωση των
αρµοδίων υ̟ηρεσιών των Υ̟ουργείων Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη τίθεται σε εφαρµογή σχετική
ηλεκτρονική εφαρµογή της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων και
̟αρέχεται ̟ρόσβαση σε αυτήν σε όλες τις εµ̟λεκόµενες υ̟ηρεσίες άλλων
υ̟ουργείων κατά το λόγο της αρµοδιότητάς τους µέσω της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών.
Με κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών και του κατά ̟ερί̟τωση
αρµόδιου Υ̟ουργού µ̟ορεί να ορίζονται οι λε̟τοµέρειες εφαρµογής των
τριών ̟ροηγούµενων εδαφίων της ̟αρούσας.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.5.: Φορολογική µεταχείριση οχηµάτων ̟ου
̟ροέρχονται α̟ό διασκευή δι̟λοκάµ̟ινων οχηµάτων- Κυρώσεις
̟αράνοµων διασκευών αυτοκινήτων οχηµάτων

1.

Το άρθρο 123 του ν.2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
τρο̟ο̟οιείται ως εξής:
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α. Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 123 ̟ροστίθεται νέα ̟ερί̟τωση ζ) ως εξής,
η δε ̟ερί̟τωση ζ) αναριθµείται σε η):
«ζ) Για τα αυτοκίνητα οχήµατα ̟ου καθορίζονται στο ̟ρώτο εδάφιο της
̟ερί̟τωσης ε) της ̟αραγράφου 1 του ̟αρόντος άρθρου τα ο̟οία µε την
̟ροσθήκη στον ανοικτό χώρο φόρτωσης καλύµµατος α̟ό άκαµ̟το στερεό
υλικό διασκευάζονται σε οχήµατα µε µόνιµο κλειστό αµάξωµα των
δασµολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν.1573/1985 (A’ 201).»
β. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 123 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ως αυτοκίνητο όχηµα µε µόνιµο κλειστό αµάξωµα νοείται όχι µόνο αυτό
̟ου εκ κατασκευής το αµάξωµά του είναι κλειστό αλλά και αυτό ̟ου
̟ροκύ̟τει µε την ̟ροσθήκη στο αµάξωµα ανοικτού φορτηγού καθώς και
στον ανοικτό χώρο φόρτωσης των οχηµάτων του ̟ρώτου εδαφίου της
̟ερί̟τωσης ε) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καλύµµατος α̟ό
άκαµ̟τα στερεά υλικά ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα ή αν το
̟ίσω µέρος του αµαξώµατος ̟αραµένει ανοικτό.»
2.

Το άρθρο 137 του ν.2960/2001 τρο̟ο̟οιείται ως εξής:
α. Το ̟ρώτο εδάφιο της ̟ερί̟τωσης 1 της ̟αραγράφου Γ του άρθρου 137
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πέρα α̟ό την ε̟ιβολή των ̟ροστίµων ̟ου αναφέρονται στις ̟αρα̟άνω
̟αραγράφους Α1, Α4, Β5 ,Β6, καθώς και των αναφεροµένων στις
̟αραγράφους Γ2, Γ4, Γ5 και Γ12 τα οχήµατα υ̟όκεινται και σε ̟ροσωρινή
δέσµευση, µε ̟ράξη της Τελωνειακής Αρχής ̟ου δια̟ίστωσε την ̟αράβαση,
εάν δεν διασφαλίζεται η είσ̟ραξη των α̟αιτήσεων του ∆ηµοσίου.»
β. Στην ̟αράγραφο Γ του άρθρου 137 ̟ροστίθεται ̟ερί̟τωση 12, ως εξής:
«12. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτοκινήτων οχηµάτων ̟ου καταλαµβάνονται ̟ριν ή
µετά την ταξινόµησή τους να έχουν διασκευασθεί χωρίς την τήρηση των
διατάξεων του ν.1573/1985 (Α’ 201), ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο ίσο µε το 1/5 του
αναλογούντος στα οχήµατα τέλους ταξινόµησης µε ανώτατο όριο το ̟οσό των
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
∆εν υφίσταται υ̟οχρέωση καταβολής των αναλογουσών στα διασκευασθέντα
οχήµατα φορολογικών ε̟ιβαρύνσεων, εφόσον µετά την καταβολή του
̟ροβλε̟όµενου α̟ό το ̟ροηγούµενο εδάφιο ̟ροστίµου, ε̟αναφερθούν
στην αρχική τους µορφή, γεγονός ̟ου θα βεβαιώνεται α̟ό την αρµόδια
τελωνειακή αρχή.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ιδιοκτήτης οχήµατος, ο ο̟οίος υ̟έ̟εσε σε ̟αράβαση του
̟ρώτου εδαφίου της ̟αρούσας, κατέβαλε το ̟ροβλε̟όµενο ̟ρόστιµο και
ε̟ανέφερε το όχηµα στην αρχική µορφή του, καταληφθεί εκ νέου να έχει
διασκευάσει το
ίδιο
όχηµα χωρίς την τήρηση των διατάξεων του
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ν.1573/1985, ε̟ιβάλλεται σε αυτόν το δι̟λάσιο του κατά τα ανωτέρω
̟ροβλε̟όµενου ̟ροστίµου.»
3.

Οι διατάξεις της ̟ερί̟τωσης 12 της ̟αραγράφου Γ του άρθρου 137 του
ν.2960/2001 εφαρµόζονται και για ̟αραβάσεις για τις ο̟οίες µέχρι την
έναρξη ισχύος του ̟αρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι καταλογιστικές ̟ράξεις.
Εφαρµόζονται ε̟ίσης και για ̟αραβάσεις για τις ο̟οίες έχουν εκδοθεί οι
καταλογιστικές ̟ράξεις αλλά εκκρεµούν ενώ̟ιον των ∆ιοικητικών
∆ικαστηρίων ή οι καταλογιστικές ̟ράξεις έχουν οριστικο̟οιηθεί ( δεν έχουν
ασκηθεί ένδικα βοηθήµατα ή οι σχετικές δικαστικές α̟οφάσεις έχουν
τελεσιδικήσει ) και εκκρεµούν για είσ̟ραξη ενώ̟ιον των αρµόδιων αρχών,
εφόσον οι ενδιαφερόµενοι υ̟οβάλλουν αίτηση εντός δύο (2) µηνών α̟ό τη
δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης,
̟αραιτηθούν των ενδίκων µέσων και καταβάλουν τα ̟ροβλε̟όµενα ̟οσά.
Ποσά ̟ου έχουν καταβληθεί συµψηφίζονται µέχρι το ύψος της
̟ροβλε̟όµενης τελωνειακής οφειλής και τυχόν διαφορά δεν ε̟ιστρέφεται.

4.

Το άρθρο 9 του ν.1573/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις ̟ερί τελωνειακών ̟αραβάσεων του ν.2960/2001 (Α’ 265)
εφαρµόζονται και για ̟αραβάσεις του ̟αρόντος νόµου».

5.

Οι ̟αράγραφοι
καταργούνται.

6.

α. Στο τέλος της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011 (Α’ 180),
̟ροστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στην ανωτέρω διάταξη υ̟άγονται και οχήµατα για τα ο̟οία έχουν
κατατεθεί αιτήσεις ε̟ιστροφής του τέλους ταξινόµησης έως και 30.11.2013,
α̟ό ενδιάµεσους εµ̟όρους αυτοκινήτων (dealers) στους ο̟οίους
µεταβιβάστηκαν τα υ̟ό κρίση οχήµατα µε ολόκληρο το ̟οσό του τέλους
ταξινόµησης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ̟ροσκοµίζεται συµ̟ληρωµατικά ως
δικαιολογητικό, το ̟ρωτότυ̟ο τιµολόγιο στην αρµόδια τελωνειακή αρχή, η
ο̟οία χορηγεί ακριβές φωτοαντίγραφο στον δικαιούχο.»

11 και 12 του

άρθρου

15 του

ν.2386/1996 ( Α’ 43),

β. Η ισχύς της διάταξης της ̟αρούσας ̟αραγράφου αρχίζει α̟ό την
ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆.6.: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΟΥ Ο∆∆Υ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Το τέταρτο, εδάφιο της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 177 του ν.2960/2001
αντικαθίσταται µε νέα εδάφια ως εξής:
«Ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Υλικού, εάν µετά την ̟αρέλευση
τριών (3) µηνών α̟ό την ηµεροµηνία κατάσχεσης, δεν έχει λάβει την ̟ιο
̟άνω έγγραφη γνωστο̟οίηση ή ανακοίνωση ̟ροβαίνει στην ̟αραχώρηση
των µέσων αυτών κατά χρήση στις Υ̟ηρεσίες του ∆ηµοσίου µετά α̟ό γνώµη
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της Γενικής Γραµµατείας ΥΠ∆ΜΗ∆ για την αναλογική κατανοµή τους στις
υ̟ηρεσίες του ∆ηµοσίου. Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µ̟ορεί να
καθορίζονται τα θέµατα σχετικά µε την ̟αραχώρηση κατά χρήση των µέσων
αυτών στις υ̟ηρεσίες του ∆ηµοσίου, την ηλεκτρονική καταγραφή τους και
κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. Όχηµα το ο̟οίο έχει
κατασχεθεί ή δεσµευτεί και ευρίσκεται στον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου
Υλικού ̟έραν του εξαµήνου, ̟αραχωρείται κατά χρήση για την κάλυψη
υ̟ηρεσιακών αναγκών του ∆ηµοσίου µε α̟όφαση των Υ̟ουργών
Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης. Σε ̟ερί̟τωση δικαστικής δικαίωσης το όχηµα α̟οδίδεται
στον ιδιοκτήτη του, στον ο̟οίο καταβάλλεται εύλογη α̟οζηµίωση για το
διάστηµα χρήσης του οχήµατός του ύστερα α̟ό έκθεση εκτίµησης του Ο∆∆Υ.
Εάν, µετά την εφαρµογή της διάταξης του ̟ροηγούµενου εδαφίου, µένουν
αδιάθετα µέσα, τότε ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Υλικού ̟ροβαίνει
στην εκ̟οίησή τους.»
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ
1.

Στην ̟ερί̟τωση i) της υ̟ο̟αραγράφου α) της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 1
του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), ό̟ως ισχύει, οι λέξεις «υφιστάµενου καθεστώτος
εγγύησης, στις υ̟ο̟ερι̟τώσεις ββ΄ και γγ΄» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«υφιστάµενου καθεστώτος εγγύησης, σε ε̟ιχειρήσεις και φυσικά ̟ρόσω̟α
̟ου ασκούν ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα των υ̟ο̟ερι̟τώσεων ββ΄ και
γγ΄».

2.

Στο τέλος της ̟ερί̟τωσης ii) της υ̟ο̟αραγράφου α) της ̟αραγράφου 8 του
άρθρου 1 του ν. 2322/1995, ό̟ως ισχύει, ̟ροστίθεται α̟ό την έναρξη ισχύος
του ν. 4151/2013 (Α΄ 103) εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την ̟ερί̟τωση της αναστολής καταβολής δόσεων εγγυηµένων
δανείων, η ο̟οία δε συνε̟άγεται την ε̟ιµήκυνση της διάρκειας του δανείου
ή την ε̟αύξηση της εγγυητικής ευθύνης του ∆ηµοσίου, δεν α̟αιτείται η
̟ροηγούµενη εισήγηση του Συµβουλίου ∆ιαχείρισης και Αξιολόγησης της
εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού ∆ηµοσίου».

3.

Οι ̟ερι̟τώσεις iii) και iv) της υ̟ο̟αραγράφου β) της ̟αραγράφου 8 του
άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄143), ό̟ως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«iii) εκ̟ρόσω̟ο του Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ), µε
τον ανα̟ληρωτή του,
iv) τον Προϊστάµενο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του
Υ̟ουργείου Οικονοµικών, µε τον νόµιµο ανα̟ληρωτή του».

4.

Το τελευταίο εδάφιο της υ̟ο̟αραγράφου β) της ̟αραγράφου 8 του άρθρου
1 του ν. 2322/1995 (Α΄143), ό̟ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Συµβούλιο συγκροτείται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών. Με
την ίδια α̟όφαση ορίζεται υ̟άλληλος του ∆΄ Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης
Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, ∆ανείων και Αξιών του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών, µε τον ανα̟ληρωτή του, ως γραµµατέας του Συµβουλίου.».

5.

Η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν.2322/1995, ό̟ως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Υ̟οε̟ιτρο̟ή, στην
ο̟οία µετέχουν:
α) Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος, ο
ο̟οίος ανα̟ληρώνεται, σε ̟ερί̟τωση νόµιµου κωλύµατος ή α̟ουσίας του,
α̟ό τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θησαυροφυλακίου &
Προϋ̟ολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
β) Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θησαυροφυλακίου &
Προϋ̟ολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως µέλος, ο ο̟οίος
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ανα̟ληρώνεται, σε ̟ερί̟τωση νόµιµου κωλύµατος ή α̟ουσίας του, α̟ό τον
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προϋ̟ολογισµού Γενικής Κυβέρνησης,
γ) Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πιστωτικών & ∆ηµοσιονοµικών
Υ̟οθέσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών, ως µέλος, ο ο̟οίος ανα̟ληρώνεται σε ̟ερί̟τωση νόµιµου
κωλύµατος ή α̟ουσίας του α̟ό το νόµιµο ανα̟ληρωτή του,
δ) Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων,
∆ανείων και Αξιών του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, ως µέλος - εισηγητής, ο
ο̟οίος ανα̟ληρώνεται, σε ̟ερί̟τωση νόµιµου κωλύµατος ή α̟ουσίας του,
α̟ό τον Προϊστάµενο του καθ’ ύλην αρµόδιου Τµήµατος,
ε) Ο Προϊστάµενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του
Υ̟ουργείου Οικονοµικών, ο ο̟οίος ανα̟ληρώνεται, σε ̟ερί̟τωση νόµιµου
κωλύµατος ή α̟ουσίας του, α̟ό τον νόµιµο ανα̟ληρωτή του,
στ) Ένας εκ̟ρόσω̟ος του Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους
(Ο∆∆ΗΧ), ο ο̟οίος ανα̟ληρώνεται, σε ̟ερί̟τωση νόµιµου κωλύµατος ή
α̟ουσίας του, α̟ό τον ανα̟ληρωτή του».
6. Η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 6 του Ν. 2322/1995, ό̟ως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Υ̟οε̟ιτρο̟ή της ̟αραγράφου 1 συγκροτείται µε α̟όφαση του
Υ̟ουργού Οικονοµικών µε την ο̟οία ορίζεται υ̟άλληλος της ∆ιεύθυνσης
Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, ∆ανείων και Αξιών του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους ως γραµµατέας της Υ̟οε̟ιτρο̟ής µε τον
ανα̟ληρωτή του. Με την ανωτέρω α̟όφαση δύναται να ορίζεται και κάθε
ειδικότερο ζήτηµα αναφορικά µε τη λειτουργία της Υ̟οε̟ιτρο̟ής».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2.:
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1.

Στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόµου 4223/2013 αντικαθίσταται η
φράση «Η διαδικασία διενεργείται κατά το στάδιο κατάρτισης του κρατικού
̟ροϋ̟ολογισµού» ως εξής:
«Η διαδικασία διενεργείται τόσο κατά το στάδιο κατάρτισης, όσο και κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού».

2.

Η τελευταία φράση της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν.4223/2013 και
συγκεκριµένα «Ειδικά για το έτος 2014 οι α̟αιτούµενες ̟ιστώσεις
µεταφέρονται κατά το ̟ρώτο δίµηνο του έτους αυτού.» διαγράφεται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Π∆Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

Οι ̟ροθεσµίες για την: α) έκδοση συµψηφιστικών Χρηµατικών Ενταλµάτων
(τακτικών και ̟ρο̟ληρωµής) δηµοσίων ε̟ενδύσεων (άρθρα 7 ̟αρ. 6 και 42
του ν. 2362/1995 ό̟ως ισχύουν) και διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών
εγγραφών για την εµφάνιση των ̟ληρωµών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Ε̟ενδύσεων (Π.∆.Ε.) ̟ου διενεργήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2013 στη
δηµόσια ληψοδοσία (άρθρο 14 ̟αρ. 1 ν. 2362/1995, ό̟ως ισχύει) και β)
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α̟όδοση λογαριασµού των Χρηµατικών Ενταλµάτων Προ̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.)
̟ου θα εκδοθούν (άρθρο 42 ν. 2362/1995, ό̟ως ισχύει) ̟αρατείνονται κατά
ένα (1) µήνα α̟ό τη λήξη τους.
2.

…………………………..
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Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
∆ΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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